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mineralogische kring antwerpen vzw

9r!i9!!!!9!!h!r!! : 11 mei 1963

ZgtE! : ommesanckstraat 26, Antwerpen
W9!!9!i!_C.9p9! : Kon. Bib. Belsië BD 3343
VêÍschiininosdeia : meandeliiks, behalvê in juli ên áugustus.
Rêdrttêorênvêrrniwoordêliikêuitqêvêr:H.OILLEN,Doornstraatl5,B-9170 Sint-Gillis-Waas
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/oÍ opênbaar gemaakt door middel van druk,
Íotokopie, mikroÍilm ol op wêlkê wijzê dan ook zonder vooÍafgaande schriÍtelÍke toestemming van dê

B€talinqen
EglsÈ: kontributic: bankrekening 78$58091 02-81

.ndêrc bct.lingên : bankrekening 78$5809i02-81 of postrekening o0oí 155095-19.
NèdcÍlrnd : allc bctalingcn : sirorekêning (NL) 51 91 1o (bêtalingên in guldên)
Al deze rekeningen staan op naam van lr/l K.A. v.z.w., Marialêi43, 8-2900 Schoten.

glellqE! : nr. es25, B.s. 171177
BTw-nummêr: 6A7 OAZ 474
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NUTTIGE ADRESSEN

'BALCK F.. Rustoordlei5S. 8-2930 8Íasschaat. Tel. 03/651 58 79

' BENDER H., Pieter Van den Aemdenlaan 107, B-26s0 Edegêm. Tel. ên Íax o3t44o as 87.
Bestuurd€r. sekretaris. ledenadminisratie.

' BENDER P., Pieter Van den Bemdenlaan 107, 8-2650 Edesem. Tè1. ên íar o3t44o a9 47.
Bestuurd€r, technische realisaÍe Geonieuws.

' CORNELfS G., SchijfstÍaat 81, 8-2020 Antwerpen. Íel. O3l23A 62 62.
Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerkihg, excursiês.

'DILLEN H., DoornstÍaat 15, 8-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel 03/770 60 07. E-mail : dillên@ g lo. be
Bestuurder, redakteur Geonieuws.

'EIVMERMANN 4., Lobbesplein 12, 8-2640iíortsel Tel o3/45s 19 77. E-máil : bárbarossa@glo.be
WerkgÍoep technische realisaties, werkgÍoep Íluorescentê.

'JENSEN J., Petrus Delenstraat 3, 8'2390 Wèstmallè. Tel. 031311 73 47.
Ualeendlenst, Werkgroep Fotograíae.

'OP DE BEECK E.. Churchilllaan 38. 8-2900 Schoten. Tel. 03/658 54 34.
Vergad€ringen RV8.

' PAUWELS M., Boskouter 70, 8-2070 BuÍchl. Íê1. en Íax 03/253 13 79.
Samênaankoop. Bankrekening E33-4694067-10 t.n.v MKA vzw / Samenaankoop.

'PELCKMANS H., cardijnstÍaat '12, 3530 Hêlchtêren. Tel. 011/526793. E-mail pelckmans.h@js.mil.bê
Organisatiev€rgadeÍingên, contact€n met sprekers.

* REYNOERS H., Van de Reydtlaan 5, 8-2960 Brecht. Tel. 03/636 06 06.
Aktiviteiten Sint-Job-in-'t-GooÍ.

'ROGIEST G., Prins KavelleiS6, 8-2930 Brasschaat. Tel. 03/6s2 02 32.
Bestuurder, ondervooÍzitter, public relations.

'SCHUYBROECK E., Karel de Vle straat 11, 8-2030 Antwerpen. Tel. o3/s,12 40 87.
BibliotekaÍis.

' TAMBUYSER J. Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03/325 03 93
DeteÍminatiedienst.

'TAMSUYSER P. Surmêrhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tê1. OO31226394231.
Fax oo 31 226 393560. É-mail : mineral@xs4all.nl. Werkgroep edelsteênkundê. WVVW.

'vAN GoETHEM L., BoteÍlaarbaan 225, B-210O DeuÍne. Tel. en fax 03/321 50 60.
opvang niêuw. lêdên, public Íelations, vertegenwoordiging stads- en provincaêbêstuur.

'VAN HEE P., Ma.ialêi 43, 8-2900 Schot€n. Tel. €n Íax 03/645 29 14. E-mail : pvanhêê@glo.bê
8estuurdeÍ, voortttêr, koórdinator beurzen en tentoonstellingen.

'VAN HEESCHoENMAEKERS A., MaÍialei43, 8-2900 schotên. Tê1. ê ta\o3t645 2914.
Penningmeesteres. E-mail : pvanhee@glo.be

t VERCAMMEÍl A., Palmanshoevestraát 21, 8-2610 Wilrijk. Tê1. en Íax 03/827 32 11.
Exposantenadministratie [4ineÍant.

E-mail adré: mincÍ.|@ rs4all,hl URL (WWW) : hftp://www.rs,bll.nl/-mincral/indcr.html



mka-kalender

Maandelijkse vergade ng in SinfJob-inrtcoor, in het Kultuurcentrum Reinaerl,
Eikenlei 4'l te 2960 SinfJob-in-'l-Goor, om 20.30 h.

Maandetijkse veryadêring in zaal 'OP-SINJOORKE' van de Vlaamse Jeugdherberg.
Eric Sasselaan 2 le Antwerpen (d.i. langs de Singel/El7, lussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoeÍ : lram 2 of 4.

'19.30 h gelegenheid tot transakties, identiÍikaties, tombola, aÍspraken voor privé-
skskursiss, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... ggwoon een
gezellig babbeltje... Als mineraal van de maand woÍden deze maand specimens
van kidwaltiel aangeboden (zie aíikel in dit nummer).

20.00 h

Vergadering van da werkgr@p edelsteonkundê in hel lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Pracíicum. Bijna traditioneel houden we in de maand september weer practicum. Breng
zelÍ stenen mee om te ond€rzoeken evenals schrijfgerief, pincet, loep en een
naslagwerk. AppaÍaten zÍn aanwezig, maar zelf meebrengen mag uit€raard ook. We
rekenen op ieders aanwezigheid en nieuwe leden zijn ook op deze v€rgadering van
harte welkom.

Geonieuws 230), september 1998 163



mka-nieuws

Op 12 april '1998 werd Devin geboren, een broerije voor Shilo. Dit werd ons niet zondeÍ
enige Íierheid gemeld door de tÍotse ouders, Christine en Herwig Pelckmans-Ooms,
leden van de MKA. Van harte gefeliciteerd !

Ondanks een geweldige legenslag (de diefstal van ssn van de minibusjes waarmeê de
vorige reis naar Tsjechië gemaakt weíd) willen de deelnemers van deze reis volgend jaaÍ
absoluut terug. Het bestuur heefr daarom beslist in 1999 opnieuw een reis naar Tsjechië
te organiseren, en wel van 12 lot 17 mei. We er dus dit jaaÍ niet bij was omdat hí eí te
arm voor was, is nu rÍk in vergelijking mel degenen die djk genoeg waren om in 1998
mee le gaan (sorry voor de arme sukkelaars die er niel bÍ warên, maaÍ de legenstelling
tussen arm en rijk is bij de deelnemers naast een inside jokê een sooÍt van obsessie
gewoÍden). Staat "M.K.A." dan tóch vooí "Masochislische Kring AntweÍpen" ?

Via verscheidene bronnen vernamen we dal na een 12-tal nummers de uilgevers van het
Russiche tijdschrift voor amaleuÍ-mineralogen "World of Stones" of "Mup KaMsp" het voor
bekenen houden en ermee stoppen. Dit tijdschÍft weÍd in het Engels uilgegeven, met de
vertaling in hel Russisch in bijlagê. Het was goed vezorgd, zeker vooÍ wat de foto's
betÍeft, en inhoudelijk was het ook al heel behoorlijk. Wat wil je, hat was hel enige
tijdschrifl in zijn soort in een reusachtig land met zoveel mineralogische rijkdommen.

Het probleem is wellicht geweest dat voor zo'n initiatieÍ de markl in Rusland te klein was,
en dal er bij niet-Russische verzamêlaaÍs onvoldoende inleÍesse was. Dit heefr
ongetwÍfeld le maken met het Íeit dat jê, ondanks het min of meer openstellen van
Rusland vooÍ buitenlanders, loch nog v€sl moeilijkeÍ op een vindplaats geÍaakt eÍgens
veÍ weg in Sibe ë dan bijvooóeeld in California, hoowel de aÍsland vorg€lijkbaar is.
DaaÍenboven werken de Russische postdiensten nog steEds niel naar Westers model :

elk nummer werd als aangetekende-zending-mel-ontvangstbewís-voor-de-afzênder
opgestuurd, omdat dal de enige methode was om enigszins tê garanderen dat het ooit
zou aanKomen.

Al bÍ al is het betreurenswaardig dat dil lijdschrift verdwijnt, want het was zowat de enige
diÍec1e bron van informati€ oveÍ vindplaatsgn in Rusland. Alle nummers die toi nu toe
verschenen zijn (vooÍlopig nog) in stock bij "Lê Règne Minéral". Indien U geihteresseerd
benl moet u eÍ wel als d€ kippen bÍ zijn, en wel door een e-mailtje tê sturen aan da heet
P.-N. Schwab : schwab@hol.fr.
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De vooziene bteenkomst van Lavrion-medereizigers vindt plaats op zondag 20
september 1998 om 14 h in het clublokaal van de ACAM, Churchillaan 57 te Schoten
(tel. 03/658 6283). Hel volgende staat op het programma: een wetkomstdrankje, foto's,
dia's, determineren, nieuwe afspraken voor mei 1999, en een gezellige babbel.

Voor de gegadigden : in september 1998 (periode tussen 22198 en t5/10 vertrekt piet
Gelaude met een beperkte groep naar Lavrion voor een 7-daags verbltf.
Belangstellenden konlakteren zo spoedig mogelÍk de heer Piet Getaude (09/377.19S0).

Onlangs werd de MKA \ /Ww-site gelauwerd met
categorie Science/Geology/Rocks_and_Minerals.
bezocht. en de interesse blijft levendig. Alweer een
PaulTambuvser.

de titel "Cool Site" van NewHoo in de
Tienduizenden hebben onze site al
dikke oroíiciat voor onze Webmaster

%eut zb . .,/6 tl"t--á- 6"&trt>
Voor d€ hdl, Uvtrg ctr vltrioclast:
Estbctische elr dekoratlêve stutl(ei

B.rStriíal, sn eor.Èistd tor mur.lmíutlcn, Áttansar, USÀ
Arnerhjí, &.d, T@malij!, Bnrtia

Apophylliet, Gyrolict, Ileul&di.r, M6olier, Skol€t t,In tr
Aqlsanjn, Gránart, Top..., To.lmliib, tjpn l@U, P.kiÍ!n, Atshansrs

Chdói.t. Rurl.bd

VooÍ de vetzamclaár:
Minerale! }l.n kl$siek. viodplaatBen

Àugelit r Wardiêr, tanÍicr, Cubeier 6 hinenlcn vs Íder. Íindpluuen in C.nads
D.íbui.t, S.lai.r, (Gp!) en djn.rala Er .nrt.re vindplaaBo i! McÍco

Àtrophyli*, Stellsiet) Zilrcr, c.ud .b mir.íalo vrn d&re vi.dplaaiscD jn cOS

Voor de lystem.tiele!:
M..r.lan 400 vcbcbilende mi..Éta van tEroem& vindph.ren:

Kola (cos), Moni srjnr HiLc (càdds),
Monte Sohn. (IÈlië), Reich.lbach (Dui$led)

Hêrricu Aa$Frr 10. B-t0r0 MeiaL . (c.tr9
"f.!, +32 (otg 21,1 a2l0
Fu +t2 (O)9 22t 66 04
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beurzen en tentoonstellingen

Bewzen v6f l1/9/1998 : íaddpleeg het vorige nummer van c&nieuws op W 137-138.

1i-13 09
16-20 09

CZ PRAAG. Mêsse. OD vl ênkel voor vaklui. Beurs.
USA DENVER Holiday Inn DênvêÍ North, ,1E49 Bannock SÍeet. 8êurs.

12-13
12-13
12-13
12- 13

13
13

13
13

13
13

13
14
19
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
19-20
20
20
20
20

20
20

25-27

26-27
26-27
26-27
26-27
26-27
26-27
26-27

09D
09D
09 FIN
09A
09 NL
09D
09D
09D

FREIUNG/STULLil. Rêichhard-schacht, 1G'17 h. Bêurs (M-J).
HEIDELBERG. Stadthalle. 10-1E/1'l-17 h. Bêufs {ll).
VAASA. Beurs íM).
KLAGENFURT. Gemeindesaal St. Ruorêcht. 1G'lE/1G17 h. Bêurs íM).
RoTTERDAM. Gebouw "De Doel€n". KruisDlêin 30. Bêurs íM).
AUGSAURG. Reischleschen Wirtschaftsschul., Altêr Postw.g E6a (bij I'i.ssêgalàndê).
1ol7.3o h. Bêurs (M).
SAD HoMBURG. VHS, Elisabethenstrasse 4. 1G17 h. BêuÍs (M-F, géón handêlaaÍs).
DARMSTAOT-EBERSTADT. Ernst-Ludwig-Saal (Schwanênsaal) schwan.nstass.. 9.30-
17 h. aeurs (l\I-F). Tentoonstelling met .hodochrosiêt, pyromorÍêt ên íossiê|.n.
KOLN. Gilrzênich. máÉinstÍassê. l 1 í 7 h. Beurs íM-E-J).
LIENZ. Volkshaus, Beda-Wêbergasse 20. 916 h. 8euÍs en tent. alpi.ne mineralen.
MARPINGEN/SAAR. Gêsamtschulê, Mad€nstÍass!. Beurs !n tent. (M).
SIEGEN. Siegêrlandhallê. 1G17 h. Bêurs (M).
CREMOT{A (CR}. Micromountêrs-bjjêênkomst. O€lum onzêkêí (cfr. 2On) !
PRIBRAM. Kulturni dum Pribram. 7-14 h. Bêurs (M-F).
IMSBACH. Gêmêindêhallê. Eeurs íM-F).
INNSBRUCK. Stadtsà|., Univêrsiliitsstrassê. 10í8/10n7 h. Beurs (M).
MERÁI{O. Vê.êinshaus DorÍïrol. 9-i9/9-17 h. Bêurs íM).
STRAUBING. aust.llungshallên. Bêufs (M-F).
CHALONSURSAoNE (7í). Boulodromê (bij Parc d.s Expositjons). Blurs (M-F).
SEYSSINS-GRENOBLE (3E). Sáll€ "Le prisme de S.yssins". Bêurs (M-F-E).
LORIENT. Espace Cosmao Ounnanoir. BêuÍs (M).
Lt GAilO. Palazzo dêi Congícssi. 1+18/9-17 h. Beurs.
'S HERÍoGENBOSCH. Brabanthall.n, Oiezekadê 2. BêuÍs.
MAUREPAS (7a). OvêrdêKê marklhal. BeLtrs
AUGSAURG. Kongrêsshallê. 11-18 h. Bêurs (M).
CREMONA. Micromoudêrs-bÍêênkomst. Taíêl galis vooí buitenlanderc. D€tun onzêkêr
(ctt. 14/9) !
DoRTMUND. Westíalenpark. 11-17. B.urs (M).
GERA. Kubz€ntÍum 'comma", H.inrichstfassê 47. lGlE h. Bêurs (M-n-
ORESDEiI. F€stsaalTU Drêsdên. 9-16 h. BêuÍs íM-n- Tênt. : "PsêudomorÍosên"
OLOMOUC. Dom AÍmadi. BeuÍs-
ToRlNO. Minêralêxpo.Aeurs (M-F).
BLOIS (4í). Hall. aux Grains. 8.urs (M-F-E)-
SOISSONS (02). C.nt. Culturê|. Sqfbêurs (M-F).
TOt{ ERRE (89}. Sallê polyval.ntê.
CLAUSTHALZELLERFELD. Stadthallê. 8êurs íM-H.
DEN HAAG. Nêdêrlahds CongÍêsgêbouw. 1G17 h. Bêurs (M-F).
GRAZ. Brauhaus Pundgam, TÍi.st.rstrass.. 1G18/10-17 h. 8êurs (M).
LANOOUART. Kongresshaus FoÍum, Riêd. 1118/10-17 h. 8Êurs (M-E).
NUR BERG. Mêist.rsingêrhallê. Aà-18/1G17 h. gêurs (M-F).
WIEÍ{. Kongresshaus, Margaretêngurtel 138. 10-17 h. Bêurs.
MOSS. 8êurs (M).
cLUJ- APOCÀ. Foailrul Casêi Univ.rsitarilor, st. Emm dê Martonnê. Bêuís (M-E-F).
BAD SOODEN/ALLEI{DORF. Vêranstaltungshallê. 9'17 h. Beurs (M, géén J).

26-27
0244
03

09D
094
09D
09D
09 1

09 cz
09D
09A
09 l
09D
09F
09F
09F
09 cH
09 NL
09F
09D
09 l

09D
09D
09D
09 cz
09 l

09F
09F
09F
09D
09 NL
094
0e cH
09D
094
09N
10 RO
10 0
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03 10 D BOTTROP. Musêum-quadfat, Stadtgartên. 1G16 h. EslLbeurs03 1O CZ JABLOiIEC NAD NISOU. Salrêstaurace-Sportovni arêal StÍelnice. 10-16 H. Beurs.
O3-O,l 10 D AERLIN. FernsêhtuÍm, Alêxandêfptatz. 1Ol8 h. Beurs (ttt).
O3-O,l 1O GB CHELTENHAM. Pr.stbury Park, fênbaan. 10í7 h. BeuÍs (ÍU-E).
03-04 1o F COLMAR {68). Sallê dês Cathérinêttês, ruê Klébêr. Bêurs (l -F).
03-04 1o D OREIEICH. BUrge.haus. 10-1E/9-17 h. Bêurs ([4).
03{4 10 O ERDING. St.dth.ll.. 10-18/10í7 h. Bêurs ílvl-F!-E).
03-04 10 NL MAASTRICHT. Staangebouw, Kêsselkadê 42. 10í7h. Beurs (l,r-F-J).
o3-o,l 10 A SALZBURG. MAC Salzburg Bêrghêlm. 12í7l10-16 h. Beurs (tl).
03-04 10 A WIEN.Wiênêr stadthallê (E).9-16 h. Beurs (M-F). Tent.: NatuÍhistorisches Museum Wien
03-04 10 S VASTERAS. Bêurc ím.
03-04 10 CH GENEVE. Palêxpo, Grand Saconnex (bij luchthaven). Eeurs (M-F-E).
03-04 1o cH WIL SG. Tonhalle Wil, TonhallestÍassê 29. 13-18/10-17h. Bêurs (M).
03-04 1o F WASOUEHAL (59). Salle P. Herman (stadscentrum). Bêurs (M-F).
03-04 10 F ToURNEFEUILLE {3í}. Beurs (M-F).
03-04 10 FIN UTAJARVI, Beurc (tl).
03-04 10 F SAINTES (17). Beurs (M-F).
03-04 10 F TRoYES/SAINTJULIEN (t0). Salle polwanelte, allée du Cháteau d€s Cours (bij de

04 104 BRUCK A/D MUR. Eduard-Schwarz-Haus, SchillêrslÍasse 22. 916 h. Bêufs | 9:9n J)

o,t 10 D
04 10 D
04 10 D
04 10 A
04 10D
04 10 NL

04 10 NL
04 10 D

INGOLSTADT. Stadttheater. 11íE h. Beurs {M).
KERPEIJ. Jahnhalle, Rathaus. 1G17 h. B€uÍs (M-F).
LUDWIGSHAFEN-OPPAU. Jahn-Turnhalle, JahnslÍasse 12. 8êuÍs (M-F-J).
MÊLK. GasthoÍ Têufnêr. 917 h. Beurs (M, géén J, géén handelaars).
NEUENRADE. Hotel Kaisergarten. l0l7 h. Beurs (M-F).
ROTTERDAM-IJSSELMONDE. Buurthuis Hordijkerveld, PieteÍsdijk 25. 10 - 16 h. RuÉ
bêurs voor micromounfs ván de Vereniging Geode.
lDb : dê hêêr c. vAN AS, tê|. 00 31 10 4821716
SEVEÍ{UM. culturêêl cêntÍum Dê Wingerd. l1-17 h. Eeurs (M-F).
STEIÍ{EBACH. Stêinêbachêr Hof. 11-17 h. Beuls í[ .

: 08.11 10 GOSSINT-PETÊRSBURG. Beurs (M-J)"ï i0 r0 B irElrínftHFítÊs. Eldlbct|'s.:10 10 D AIBERAGH. Gaslheus "Sonne", HauptstÍasse 44. 9-16 h. 8€uÍs (M).
10 10 sR
10-11 10 BG
10-1'l 10 D
10-11 10 A
1Gl1 'tO F

10-11 10 F

10-11 'tO F

10-11 10 F
11 10 NL
11 10 NL
11 10 0
11 10 D
11 10 D
11 10 D

11 10 D
't1 10 D
11 i0 D
11 i0 F
11 10 F
11 10 F

11-12 10 DK
17 10A
17 10 A
17-'t8 10 F

BRATISLAVA, Stredisko kultury, Vajnorska 21. bEURS (M).
SOFIA, Musêum'ro€rde en mensheid". 1Gl9 h. BêuÍs íM).
vILLINGEN€CHWENNINGEN. Messêgalàndê. 10-18/10-17 h. Beurs {M-F)
WIEN, Haus der Begegnung, Schwêndêrgass. 41 . 1oí6 h. Bêufs (M).
L'ARBRESLE. Salle des Fêtes. 8êurs íM).
THIONVILLE (57). Sall€ Jean Bu.gêr, Théátre dêÍhionvillê. Bêurs.
PIERREVERT{04). Beurs.
NIORT (79). Parc des Expositions. 8êurs.
MAASTRICHT. Nieuwe StaaÍgebouw, Kesselkade 43. 10-'lE h. Beurs.
EINDHOVEN. MotêlVan dêr Valk, Aalsteíweg 322. Beurs {M).
GROSSENLUDER/FULOÀ. Bilfgêfiáus. 10-17.30h. Bêurs (M)-F).
HAMELI']. RattenÍángêrhallê. 1G17 h. Bêurs (M-F-E).
MANNHEIM/NECKARAU. VHs am MafK. Friêdrichstrassê 13a. 9-17 h. Bêufs íM-F).
PFORZHEIM. Nagoldhallê, Oillwêissênstêin. 1G17 h. 8êufs (M-F, géón J, géén
gezondheidsstenen). De MKA staat hiêrin dus nietállêên I

SCHLEMA. Kulturhaus 'Ahivist", 9-16 h- Bêurs íM).
WALDKRAIBURG. Haus dêÍ KultuÍ. 1ol7 h- a.urs (M-F).
WETZLAR. Stadthaus am Dom. 10í7 h. Bêurs íM-n.
NANTES 144). Palais dês êxpositions dê la Bêaujohe. Beurs (M-F).
COURPIERE (63). Sallê d'animation, Place dê la Mai ê. EgFb€urs.
ORRY-LA-VILLE (60). Sallê polyvalêntê, rue du Bois Saint-Jeáh. Bêurs.
NASÍBÉD. Beurs í1,,1).

WlEl{. Rêstauhnt Waenerwald, Márzstrasse 1. S-17 h. 8êurc.
DORNBIRN. Stadthalle. 10-18/1G17 h. Bêufs {t4).
TOULON/LA VALETTE lE3). Sallê Chaflês Couros, Lês Espaluns. Beurs (M-F-E).

bowlang). Beurs(M-F-E)
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17-14 10
17-'t8 10
't7í8 10
17í 8 10
17-1E 10
17-18 10
18 10
16 10

1E 10
'lE 10
lE 10
18 10

D
D

D

D
NL
NL

o
o

D

FREIBURG lM BREISGAU. Stadthallê 2, Messegêlàndê. 10-18/1G17 h. Bêurs (M-F).
GELSEflKIRCHEN. ReÍerpark Nienhausen. 10-17 h. Bêurs (M).
HIMBERGMTIEI{. Volkshaus. 10-17 h. Beurs (M).
MILTEiIBERG, Ates Rathaus (centrum). 10í7 h. 8euÍs (M-F).
SOPROI{. Kulturhaus Lisá Ferenc. 10-17 h. Beurs íM).
ULM. Donauhallê. 10-18/10-17 h. Bêurs íM).
Wlt{TERSWUK. AmbachslÍaat 61. Beurs.
AMSTERDAM. De Boelenlaan 46, 1082 LR AmsteÍdam (Wijk Buitenveldert, in de buuÉ
van het RA|-station. Mineralên- en íossielenbeurs van Slichting Gêa. 10n7 h.
aIELEFELD. Stadthallê. 10.3G17.30 h. Beurs (M-F-J-E).
ROSENHEIM. Stadthallê. 1'l-18 h. Beuls íM).
STEYR. Stadtsaal, Stelzhamerstrassc 2a. 916 h. Beurs (M-F).
ZWICXAU. Ealhaus "Neu€ Welt". $16 h. 8.urs ím.

Ho.wal datê b.unênLaLnaLt mat dc groo&tè zorg worall aamèngpaÍ.aLl naam, d. rad.kti. v.n
eaoníêu,ttÊ g.ên ênkê/. vêr.n woordc,Akhcld mêt bc'tckklng ad dê lkahêLl v.n .h g.g.y.n.
Voor.l.ar ..n rcL lê ondênêmên om ccn bcurt aa bc2oGlíên ndcn wtl U aan l(ontak q a. n m.n
m.l d. ory.nÉ:.torcn of .L gagèvêra op êên andêrê manlêr L varlllï*an. G.g.v.rB m,b.l d.
otg.nb.roí.n v.n b.un n r.r, U tn d. mê.ttê gêv.Ln óEtomên bI h.a ..frr.anl..t o, d. nd*ti.

G. bruíhac rlttorllngcn :
E .d.ba.n.n

ffi = b.ur" of 
"rdere 

maniÍestatie in Betgië

lnternationale beurs van mineralen en
21 novemher 1998. van 10 tot 17 uur

g@odle
fossieren

Develsteincollege
Devêlsingel 5

NL-3333 LD Zwijdrecht
lnfo : + 3í í82 538 539

168 Geonieltws 4(7), september 1998



deliensiet,
een nieuw uraniummineraal

r. van tassel
In "The Canadian Mineralogist", vol. 35, blz. '1O21-'tO25, 1997, verscheen een bÍdrage :

"Deliensite, Fe(UOr)r(SOr)r(OH)r.3H2O, a new ferrous uranyl sulfate hydroxyt hydrate
Írom Mas d'Alary, Lodève, Hérault, France". Het is Prof. R. Vochten, UniveÍsiteit
AntweÍpen (en MKA-lid), die samen mel de Leuvense collega's N. Blalon en O. peelers,
de mineralogische nieuwkomer boven de doopvont hield. De publicatie kwam, spÍtig
genoeg, te laat om nog te kunnen opgenomen worden in "Dana's New Mineralogy", 1997
(boekbespreking in Geonieuws, 23(3), 1998). Wel is het nieuwe mineraal vermeld in
"Encyclopedia of MineÍal Names", 1997.

Deliensiet werd vezameld in '1994 en is een secundair mineraal, ontstaan samen met
andere secundaire U-mineralen uit uraniniet (pechblende) en een verscheidenheid aan
sulÍiden van Pb, Fe en Zn, voorkomend als stratiform eÍts in Lodève. in het Franse
depaÍtement Hérault.

Reeds vler nleuwo U-mineralen waren op deze plaats ontdekt : metalodeviet (een
arsênaat van U en Zn, 1972), fontaniet (een carbonaat van U en Ca, 1992), seeliet (een
arsenaalarseniet van U en Mg, '1993), en rabejaciet (een sulÍaat van U en Ca, 1993).
Voor de laatste drie was M. Deliens co-auteur.

Figuur 1

Delíe n si et-krí stal le n, R E lvl-
op n ame (verg rot i ng sfactor 22OO

X, 1 maatstreepje = 10 pmL Mês
d'A I ary, Lodève, Hé rau lt,

Frankríjk.
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Deliensiel komt voor als lichtgêle tot gÍijswitte microscopische, plaatvoÍmigê,
orthorombische kÍistallên (gemiddeld 0.35 mm lang en 0.06 tot 0.15 mm dik), gebundeld
in bolvormige aggregaien van 4 mm diameleÍ. Het mineÍaal is dootzichtig tot
doorschÍnend, zacht (de haÍdheid is 2 in de schaal van Mohs), zeer splijtbaaÍ, niet
fluoresceÍend en heeft esn densiteit van 3.27. Het komt vooÍ in associatie met uÍaniniet,
pyriet en gips. REM-foto's geven mooie beelden van gave plaaties en de ch€mische
analyse werd achtêÍhaald mst behulp van de elektronenmicÍosonde.

De creatie van een nieuwe mineraalsoorl is, sinds de oprichting in 1958 van de LM.A.
(lnternational Mineralogical Association), sterk gereglomenteerd. Onlangs is eÍ nog op
gewezen (R. Vochten, Nautilus Into, ??(3), 1997) aan welke vereislen een voorgedragen
mineraal moet voldoen om als intemationaal erkende mineraalsooÍt door de l.M.A., bij
stemming, aanvaard le zien. DeÍgolijke strenge procedure is wetenschappelik
noodzakelÍk en levert op die manier een waarborg, een soort kwaliteitslabel, én voor de
nieuwe soort. én voor de naam. wal dan ook des te meer t€r ere is van een persoon
naar wiens naam het nisuwe mineraal is genoemd, in dit goval M. Deliens ('1939,
licentiaat ULB 1962, doctor in de wetenschappen UCL 1972).

Deze Belgische mineraloog is wereldwijd bekend als specialist van secundaire uranium-
mineralen. Hij had aandeel in de beschrijving van niel minder dan 36 nieuwe
mineraalsoorton. dit is zowat 1 o/o van hel totale mineralenbestend !29 van d€ze soorten
zín uranium-mineralen. M. Deliens werd in 1982 gelauwerd met de HenÍi Buttgenbach-
pÍijs van de Koninklijke Academie van België. Hij was van 1964 tol 1986 veÍbonden aan
het Koninklík Museum voor Midden-AÍrika en is, sinds 1987, hoofd van dê afdeling
Irrineralogie en PelÍografie van het KoninklÍk Belgisch Instituut voor NaluuM€ten-
scnappen.

Hij is lid van dê internationale "Commission on Museums" van de l.M.A. en, in opvolging
van J. Moreau, ook van de "Commission on New Minerals and MinêÍal Names". Van zijn
hand verschenen, als auieur oÍ co-auteur, bína honderd publicalies. Als een greep
daaruit kunnen o.m. vermeld woÍden de ovezichtelÍke monograÍieèn "Lês minéraux
secondaires d'uranium du Zalïe" (1981, 1984 en 1990) en de bijdragen "Famous mineral
localions : lhe uranium deposits of the Shaba region, Zaiïe" (Min. Record, 1989),

Figuur 2.
Dr. M. Deliens tijdens een bezoek
aan het mineralogisch museum van
Baia Mare (Roemenië) in 1996.
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"Recensement des minéraux secondaires d'uranium décrits de 1795 à 1993" í'1994) en
"Mine.al species Íirst descÍibed Írom Zaire and lhêir lyp€ mineral sp€cimens" (Catalogue
r.M.A., 1995).

Het dienl ook aangeslipt dal M. Deliens de aandachl trok op ni€uwe mineraalsoorten,
tussen 1959 en 1984, waarin Belgische mineralogen mede dê hand hebben gehad
(1985), en op de type-vindplaalsen vooÍkomend in België (í993).

[N.v.d.r.] Zeer recent werd delíensíet aangetroffan in een tweede mijn in heEelfde
gebied, namelík de mijn van Mds Lavaw eowat 2 km ten zuiden van de type-
vindplaats). De namen van de urcnium-sites zijn wel erg vèNaÍend : Mas d'Alary
Ví age (typê-vindplaats), Mas d'Alary êen andere U-mijn in de buutl, waar - tot nu
toê - nog geen deliensíet gevonden werd) en Mas Lavayrc (de tweede vindplaats
van deliensiet). [Relerentie : A. Caubel, 'Le Mas Lavayre, Hérault, un deuxième
gite de deliensite", Le Ràgne Minéral nr. 22 (augustus 1998), 1+171.

Danlwoord
De foto's werden door Dr. M. Delíens bereídwillig tet beschikking gesteld voor publicatie
ín Geonieuws, waarvoor onze beste dank.

P^,:i"ï'_ru:Y'S
DOOR EIGEN MPORT SIEEDS EEN UITGEBREID

EN WISSEIEND AANBOD VAN GESETECTEERDE

MINERAIEN

WEIKOM OP M]NERAAISEURZEN OF
THU S NA AISPRAAK

MNKOOP VAN HOOGWAARD GE SPECIMÉNS

EN VERZAMEI NGEN

BOSKOUTER 70 B 2OlO BURCHT EELGIË

TEt + FAX 1031253 13 79
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mineraalvan de maand
kidwelliet

rik dillen

De staat Arkansas is bij de meeste mineralenvezamelaars bekend als het Mekka van de
fosfaatmineralen. Het bekendst zin ongetwífeld de prachtige Íadiaalstralige aggregalen
van beëindigde, zachlgroene prismatische kristallen van wavêlliet.

l/inder bekend, maar zeker zo interessani, is een gans€ Íeeks andere fosfaatmineralen,
o.a. rockbÍidgeiet, berauniet, cacoxeniet, dufreniet, slÍengiet en, last bul nol least,
kidwelliet. Dit laatste mineÍaal hebben we deze maand als mineraal-van-de-maand
uitverkoren.

Reeds in de vorige eeuw waren een aanlal fosÍaatmineralen van AÍkansas bekend.
Eerst werd, in 1877, varisciet gevonden, en in de jaren tachtig (van de vorige eeuw)
weÍden de eerste spectaculaire specimens van wavelliel gericentiÍiceerd.

Het eeÍste ijzeÍfosfaal werd oorspronkelijk in 1888 elêonoÍiet genogmd, maar dat bleek
laleÍ identiek te ztn mel berauniet. Vele fosfaatvindplaatsen weÍden voor en lijdens de
lweede weÍeldoorlog ontdêkt tijdens prospectiezoektochten naar mangaanmineralen.

Pas in 1949 weÍden Íockbridgeiet en dufÍeniet van elkaar onderscheiden. Toen werd ook
hel "mineÍaal" laubmanniel beschreven, maar dat bleek ondertussen een mengsel te zijn
van dufreniet, kidwelliei en beÍauniet, en werd dan ook prompt als species
gediscrediteerd.

Nog later, in de jaÍen 60-70, werden enkele zeldzamere fosfaatmineÍalen
geidentiÍiceeÍd, zoals kingiel, kolbeckiet, schoderiel en kidwelliet.

Zeer recent (1998) werden door Henry BARWOOD (1998) esn gÍoot aantal
duÍrenietmonsters met de hulp van het Internet vezameld en zorgvuldig ondezocht met
het oog op een r€visig van dE nomenclatuur van dufreniel en dufr€nielachtige
mineÍalên. Momenlêel wordt d€ hand gelegd aan een formeel vooístêl dat in de
komande maanden zal worden vooÍgelegd aan de lMA. Dit ondezoek hêefl nist alleen
gêleid toi een beter inzichl in de scheikunde en ds struciuur van dufreniêi, maar ook van
dê andere basische iPerfosfaten ên daar€nbovgn volgde uit het ondezoek een nieuw
mineÍaalspecies, dai hopolÍk nog in 1998 ter goadkeuÍing aan de IMA zal voorgelegd
worden. Op dit vlak kunnen we ons dus in de komends maanden aan een en andeÍ
veÍwachlen ! Vvii houden u uiteraard op de hooglê.

De ijzerfosfaten komen in Arkansas bÍna uitsluitsnd voor in een typisch melamorf chert-
gestegnte, dat bijna volledig uit kwarts b€staat : novaculiei. De mêeslê voorkomens
liggen in verlat€n ijzer- en mangaanmijnen in het westelijke deel van ds Ouachita
Mountains, vooral in Polk en Montgomery County.
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EÍ komen aggregalen voor die rockbridgeiet, dufreniel en kidwelliet bevatten, en in
holtes in deze fosfalen komen berauniet, strengiet, cacoxeniet en íosfosideriet voor.

Kidwelliel-specimens werden vooÍ het eerst aangeboden op de mineralenbeurs van
Dêtroit in 1977. door Meredith York en Henrv delinde.

De formule van kidwelliet is :

NaFe3.,(p01)6(oH)lo.sH,O.

Hetismonoklien-klasse2/M-enderoosteÍparameterszijna=20.614,b=5.154,c=
13.75 A en I = 112.64'. Oplisch is kidwêlliel lwee-assig negatief. De hardheid is 3 in de
schaalvan Mohs, en de densiteit is i€ts meer dan 3 g/cm!. Kidwe iet is perÍect splijtbaar
volgens {100}. Het vorml prismatische kristallen volgens [010]. ln de pÍaktik komt
kidwelliet bÍna steeds voor als sferische aggregaten oÍ oveÍkorstingen of rozeflen,
wanneer het veMEerd is bijna poederachlig. De kleur varieeí van paslelgroen tot
geelgroen en geel mel een satijnglans, soms ook e€rder mat.

In Arkansas, USA, zijn er veÍschillende vindplaatsen in de Ouachita Mounlains, namelljk
in de TuÍquoise Pit, Buckeye Mountain, en Coon Creek Mine, Shady in polk County. De
type-vindplaats is Foddenstack Mountain, Montgomery County.

VeÍder werd het ook gevonden in Alabama, USA, nameli.ik in de Indian Mounlains en
Rock Sun Station in Cherokee County. Hier weÍden ook, zij het kleine, individuele
goedgevormde kÍistalleljes gevonden, wat steeds van zeer groot belang is voor het
onderzoek met het licht op de slÍuctuurbepaling. Het gebande uitzicht wordt hier
verooÍzaakt door laagjes die meer of minder blauwgroene dufrenietvêzels bevatten len
opzichle van de eerdêr geelachtige zones van kidwelliet (H. BARWOOD. 1983).
Ook komt kidwelliet voor in lrish CrEek, Rockbridge County, Virginia, USA.

In Duitsland werd kidwelliet reeds op een vi.jftal ptaatsen aangetroÍfen, namelijk in
Hagendorf, de GÍube David, Warstein, Grube Ro aiifchen, Waldgirmes, en in de Grube
Clara, WolÍach, ZwaÍe Woud. In de Grube Clara zijn de bÍna witte kristalletjes hooguit 2
X 200 pm grool (of... klein). Ook werden minuscule aggregaaljes aangetroffen. Het X-
slralendiffÍactiepalroon van dit materiaal wÍkt een beetje af van dat van het Us{ype-
mateÍiaal. Dat is waarschijnlijk te wijten aan het í6it dat een deel van het fosfor in de
formule isomoÍ vêÍvangen is dooÍ arseen (WALENTA, 1996).

De vijfdê Duitse vindplaats is Do Co-Mn-mijn van Rongersdorf/KodeÍsdorÍ, 10 km len
noorden van Górlitz in Saksen. Het komt er (zelden) voor als kogelachtigs aggregaten
met een olijÍgroene klêuÍ die duidelik wat lichter is dan die van het bogeleidende
chalcosideriet. Ook in dil gevaltreedt isomorfe vervanging op, zí het dan dat hier zowat
een vierde van de Ízerionen veNangen is dooÍ aluminium. Het woÍdt zoals steeds
vergezeld door andere fosfaten, nl. o.a. dufÍeniet, beraunist, cyÍiloviet, faustiet,
cacoxeniel, het r€c€nt ontdektE mineraal meurigiet, strengiet en turkoois.

In B6lgiê werd, voor zover wij weten, kidwelliet nog nooit aangetÍoffen, zelfs niet in
Blaton, waar toch hesl wat lypisch€ kidwelliet-begel€ideís voorkomen.

Kidwelliet weÍd genoemd naar de geoloog Albert Laws KIDWELL ("1919), die het
mineraal onldekte. Ons medelid, de heer JoÍis HERREBOUT, was reeds bij hem op
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bezoek, en ziin veÍhaalvindt u op de volgende bladzÍden.

Op de specimens die als mineraal-van-do-maand worden aangeboden kom€n naast het
goed herkenbare kidwelliet nog enkele andere fosfaatmineralen voor. Berauniel kun je
gemakkelijk herkennen aan zÍn ÍoodbÍuine kleur. Rockbridgeisl is zwaÍt tot donkeÍbruin.
en is meestal vergrogid met dufreniet, dat eerder donkêrgroen is. Op sommige
specimens kunnen ook wat lichtpaarse strengietkristalletjes voorkomen.

De specimens zijn afkomstig van de Throe Oak Gap, bÍ Mena, Polk County, Arkansas,
USA. Dit voorkomen werd vrÍ recent ontdokt, namslijk in 1990, tÍdens exploratietochten
van een bedÍijÍ op zoek naar mangaanerls-voorkomens. Gedurende enkele jaren
hadden J. Michael Howard en Meredith York er een claim (de 'Arena Claim"). die
ongeveer lwoe jaar gêleden afliep.

Libralquropgave
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We owe our sincere thanks to J. Michael
HOWARD ior hís action after a frrg
shj nent ot kidtvellíte specimens was
sÍolen duríng shipping (he sent a secona!
shipment at no ertrc charge), and more
in general for hís kindness ênd

+
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174

Albed L,

Geoníeuws 4(7), september 1998



op bezoek bij

herrebout

ln 1996 werd onze zoon door zijn bedrÍf vezocht om voor een bepaalde periode (drie à
vijf jaar) in Houston, Texas, te gaan werken. Mijn vrouw en ik maakten naluurlÍk meleen
plannen om hem eens te bezoeken. Zo verbleven we in april 1997, net zoals dit jaar
overigens, in Houston.

En zoals bÍ vele andere mineralenvezamelaaÍs wel het geval zal zijn, kruipl ook bi mij
het bloed waar het niet gaan kan. Van een Belgische vÍiend van mÍn zoon, die eveneens
in Houston werkl en mineralen vezamelt, wist ik al dat het niet veel zaaks is in Texas.
Olie en fossielen genoeg, maar mineralen... ? Natuurlik is er het Houston Museum oÍ

albert kidwell

Natural Science. U
of de bijna-mooisie
weÍeld van 600
voor is hei ook
buiten ?

lk beslool van de
maken. Enkele ja-
mijn naam laten
"lnlernational Di-
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kwam ik via MKA-
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bezoek Europese
ruilen voor Ameri-
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Texas. N4aar daar-

nood een deugd le
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een zekere Mr. Kidwell die me gaarne wilde onlvangen.

Op 15 april 1997 was het dan zo ver. Dank zij een "Key map of Houslon" slaagden we er
vrij vlug in om de woning van de heer Kidwell te lokaliseren in een slad met ruim 4
miljoen inwoners. Na een tochtje van 50 km van het zuiden naar het westen van Houston
kwamen we er tegen 19 u aan. Na een kênnismaking nam de heer Kidwell me mee naar
zijn werkkamer. Hij vertelde me meteen, dat er eên mineÍaal naaÍ hem wefd genoemd.
En toen ging me een licht op. lk zochl dadelÍk in mijn Glossary, en inderdaad, op 17
maart 't984 kocht ik een specimen van kidwelliet van Rik Dillen. In de loop van de avond
verlelde Albert Kidwoll me dan het merkwaardioe verhaal van kidwelliet. We laten hem
zelf aan hel woord.
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Albeft KIDWELL
in zijn met
mlneralen
gevulde garage

'Mijn interesse voor mineralen begon omstreeks 1932 op onze boerdeij in centraal
Missouri. Daar raapte ik stukken agaat en andere vadëteiten van kwafts op, die
daar ín het pleistoceen werden afgezet door gletsjers. Een neef, díe geologie
studeerde aan de universiteit van Mis'soutí, hielp me bij het identificeren van mijn
vondsten. Vanaf dat ogenblík stond het voor ne vast dat ook ik geoloq zou
worden. lk behaalde mijn diploma aan de Mijnschool van Missoui met een graad in
geologíe. Daarna studeerdè ík twee jaar aan de universiteít van St.-Louis en
behaalde een MS (Mastet oí Science) in de geologie, waarna ik drie jaar bij de
geologische díenst van de staat Míssoui we*te.

Toen besliste ik om mijn doctoraat ín de geologie te behalen aan de universiteit
van Chicago. Tijdens mijn eerste jaar kreeg ik een zomerjob. lk mocht meewerken
aan een ondetzoek naar mogelíjke economisch exploiteerbare mineÊlen-
aheftíngen in Atuansas Dit werk hield o.a. in het beoordelen op hun commerciële
waarde van stukken gesteente, die me getoond werden door pldatselijke
landbouwers ên ondezoekers.

Bij een van die veldonderzoeken vond ik enkele ijzerhoudende stukken die zo te
zien geen commerciële waaíde hadden. Ze bevaften wel mineralen die me niet
bekend voorkwamen. lk nam enkele stukken mee naar de universiteit van Chicago
waar ik míjn tweede jaar begon. De professor in de mineralogie, Dr. D.J. Fisher,
bekeek de stukken even en legde ze dan in een lade met een biefje erbij waarop
de datum, de vindplaats en de naam van de vinder vermeld werd. Dít was in 1949.
Het volgende jaat werkte ik mijn doctoraat af, waama ik voor vêrschíllende
ol iema atsc ha p p ije n werkte.

ln 1965 kreeg ik een telefoontje van Dr. P. Moore, de nieuwe mineralqie-professor
aan de universiteit van Chícago. Hij vedelde me dat hij enkele specimens
gevonden had van een onbekend mineraal met mijn naam erbij. Hij bestudeerde in
die tijd vêrschíllende íjzermineralen en dacht dat mijn stukken interessant konden
zijn. lk deelde hem nee dat ik hem graag in Arkansas wilde ontmoeten om hem de
plaatsen te lonen waar ik de stukken gevonden had.
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Na twee dagen veldondetzoek was Dr. Moore zo goed als zeker dat het hier om
een nieuw en niet eetder beschreven mineraal ging. Als het zo was dan wilde hU

het minercal graag kidwellíet noemèn, na mijn ontdekking en vootuercidend werk.
Het verder mineralogisch onderzoek dat o.m. X-stralen diffractie-techníeken en
analytische scheikunde omvatte, leverde uiteindelijk voldoende gegevens op om
aan te tonen dat het om een níeuw mínercal ging. De beschriiving van kidwelliet
werd gepubliceerd in Mineralogical Magazine 42 137-140 (naad 1978).

Sindsdien werd kidwe íet wij algemeen gevonden ín sedimentaire
ijzettosfaatlagen. Het komt meestal voor samen met andere ijzerfosfaatmineralen,
zoals rockbtídgeíet, dufreniet, strengiet, berauniet en cacoxeniet. Een ander
ijzertosfaat dat laubmanniet werd genoemd, bleek later een mengsel van andere
fosfaatmineralen te zíjn. De r|kste vindplaatsen van iizeioslaten in de verenigde
Staten zijn de staten A*ansas en Alabama."

Tol zo ver de heer Kidwell. VooÍ enkele maanden, bÍ ons derde bezoek, bezorgden we
hem een aantal specimens van de belangrijksto ijzermineralen van Blaton. Die waren
hem volledig onbekend, maar hij was erg geihteresseerd. Hoewel hij volgend jaar tachtig
wordl, beloofde hij me de specimens le besluderen en zÍn bevindingen mee te delen.

U zal begÍÍpen dal onze bezoeken aan Albert Kidwell altijd te kort zijn, als u weet dat hij
in zijn vezameling 1986 verschillende species heeÍt. Die kÍeeg hij bt elkaar door zelf le
zoeken, door aan te kopen en le ruilen. Hij schreeí heel wat artikels voor het tidschriÍl
"Rocks and Minerals", vooral oveÍ AÍkansas. ZÍn voorliefde gaal nog sleeds uit naar de
Ouachita Mountains in Arkansas, waaÍ hÍ kidwelliet ontdekte. Samen mei A. Smith is hÍ
de autoÍiteit voor de Íostaatmineralen van Arkansas. Het zijn ook de enige
micromounlers in de miljoenenstad Houston.

Joris HERREBOUT techts)
op bezoek bij Albed KIDVWLL (links)
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De mooiste hemal'etroos
(zgn. "Eisenrose") van
Zwitserland, een van de
pronkstukken van de
min€ralenvezameling van
hel Naturhistorisches
Museum Bern, blikt gewoon
een meesleÍlÍke vervalsing
te zijn ! Het specimen was
volgens het eliket afkomstig
van de Rilterpass, Binnlal in
Wallis.

De aíbeelding hiernaast
werd ovsrgenomen uit het
bekende boek "Die
lvlineralfunde deÍ Schweiz"
van R.L. Parker ('1973, Wepf
Verlag, Zwitserland) (Tafel
39, c, tegenover p. 304).

Meer dan 60 jaar lang (want zo lang al is het specimen in de collectie opgenomen) trapte
iedereen, welenschappers zowelals toeschouwers, in de val. Pas onlangs werd namelÍk
ontdekl dat de hemalietroos in feito gewoon een kunslwerk is, opgsbouwd uit meesterlijk
aan elkaar gekleefde hematietblaadjes en delen van kleinere ijzerroosjes. Zijn er dan
geen zekerheden meer in 't leven ?

[Bron : M. Borzykowski (1998), "Les falsifícations de minéraux, paftíe 1",

Schweizer Strchler L1@), 242-262 (1998)l

Na de ontdekking van vochteniet in \Meal Basselt, CoÍnwall (Zie Geonieuws l!l('10),
202-208 (1989) werd het mineraal, dat genoemd werd naar MKA-lid ProÍ. Renaud
Vochlen, nu ook aangetroffen in Jachymov, Tsjechië. Het komt er voor als kleine licht-
beig€ tot bruinachtige mica-achtige aggregaatjes met limoniet, en soms mot wat autunaet
of toÍberniet. Voor meeÍ inÍormatie over dit vooÍkomen verwiizen we naar de liteÍatuur.

[Brcn : Journal ol the Czech Geological Socíety 42(4), 3-8 (1998)].
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