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mineralogische kring antwerpen vzw
Oprichtinqsd.tum : 11 mêi 1963

Zqld : ommêganckslÍaat 26, Antwêrp€n
Wêtlêliik dêpot : Kon. Bib. aêlgiè BD 33,13
V.rschiinincsd.t. : maandêlijks, behalvê in juli cn augustus.
RêdattêuÍ ên vêÍ.ntwoordêliikê uitqêvêÍ : H. DILLEN, DoornstÍaat 15, B-9170 Sint-Gillis'Waas.
Niets uit d€zê uitgavê mag worden vêrmenigvuldigd en/oí op€nbaar gemaaK door middel van druk,
Íotokopiê, mikroíilm of op welke wijzê dan ook zondêr vooralgaandê schriÍtêlijke toestemming van de
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andcrc bcialinocn : bankrekening 789-5809102-81 of postrêkêning 000-115509519.
!g!g!i!!!: állê bêt2lihgêh : girorekêning (NL) 51 91 1o (bêtalingen in gulden).
Al dêze rekêningên staan op náam van M.K.A. v.z.w., Marialei43, 8-2900 Schoten.
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mka-kalender

Maandelijkse vergadering in Sint-Job-inrt-Goor, in het KultuuÍcentrum ReinaeÍl,
Eikenlei4l te 2960 SinfJob-inrt-coor. om 20.30 h.

Maandelijksa vergadering in zaal "OP-S|NJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sasselaan 2 t€ Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en S). Openbaar
vervoer : lram 2 of 4.

19.30 h gelegenheid tol transakties, identifikatiss, tombola, afspÍaken voor privé-
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uiteendienst of... gewoon een
gezellig babbelije... Als mineraalvan de maand worden deze maand specimens
van eudialyt, aggrctiet en vlasovieí aangeboden (zie artikel in dit nummer).

20.00 h

Vergadering van de wërkgroêp edelstaankunde in het lokaal Ommêganckstraat 26 te
2000 Antwercen. van 9.30 tot 12.00 h.

Practicum. Agaat is zonder twÍÍ€l de meest bekende verleggnwoordiger van oe
chalcedoon vaÍiëteilen. De alternerende banden van verschillende dikle en kleur xunnen
aanleiding geven tot mooie en merkwaardige patron€n die elke vezamelaar Doeten.
Paul VAN WASSENHOVE verlelt eÍ ons op deze veÍgadering meer over.

Geonieuws 23(8), oktober 1998 183



beurzen en tentoonstel lingen

Beu|zen vóór 18/10./1998 : aaatpleeg het votige nummer van Geo'riêuws op pp, 18È168.
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AMSTERDAM. Dê Boêlenlaan 46, 1082 LR Amsterdam (WÍk BuitênvêldeÍt, in dê buurt
van hêt RA|-station. Mineralen- ên ÍossiêlênbêuÍs van Stichtng Gêa. 1Gl7 h.

PRAAG. Kulturhuis Ed€n. 12í7 h/10-16 h. Bêurs (M)

BEGUNJE. Galerija Avsênik, Begunje na Gorênjskem. 1Gl8 h. BêuÍs (M).

CERNAY (Elz2s,5E). Compl€x€ SPoÉif. 919 h. B€uÍs (M).

REIMS. Champagn.kêlder Jecquart, s ruê Grosset. 10-19 h. 8êurs (M-F).

TAUBERBISCHOFSHEIM. Stadthalle.'lo-18/11-17 h. Beurs (M-F).

CESENA (Fo). QuartieÍe Cesuola, Via PonteAbbadêssê 449. B.urs (M-F)
LE MAÍ{S (72). comdêxe Cultlrel du C.E. Rênault, 20 rue du spodnik. 8!Êbêufs
LINZ. Volkshaus Bindê.milch. 14-19/10-18/10-17 h. Beurs (M).

OARMSTADT. orangêriê, B.ssunger Str. 1ol7 h. B.urs (M-F).

MARBURG. BÉfg.rhaus MaÍburg-Cáppê|. 917 h. Bêurs (M-F).

OBERTSHAUSEN. BiirgeÍhaus. 9-17 h. Bêurs (M-F).

TRAUNSTEIN. Chi.mgauhalle. 9-17 h. BêuÍs (M-F).

WUPPERTAL-ELBERFELD. Fuhlrott-Musêum en VHS. 1oí7 h. 8€urs (M-F).

aRNHÉM. K.A.B. Gebouw. Rosêndaalsêstaat 27. Bêurs.
BREDA. Hêt Turfschip, Chassevêld 15. BeuÍs.
KLoSÍERÍ{EUSURG. Babênbêrghallê. 10-17 h. BêuÍs (M-J-E).
MUNCHET{. Messegeláhdê. 9í8 h. Bêurs. 2+3O voor 'Váklui .

BFIaUÍ{SCHWEIG. Fr€izeitzentrum, Nimesstrassê 2. 13íE/11-16 h. Beurs {lu-F).
FRANKFURT-BORÍ{llElM. 9-18 h. Bêurs (M-J-F-boêkên)
SUOBURY-ON-THAMES. Rênbaan Kêmpton Park. 1Gl7 h. BêuÍs.
ZURICH. Kongrêsshaus. 11-18/10-17 h. Bêurs
SURGERES {17). Salle du Caslel Parck. B.uÍs.
GELI{HAUSEN-ROTH. 9-17 h. Beurs {Írl-F).
ZUTPHEtJ. Hanz.hoÍ, CoehooÍnsingêl |. 1o-17 h. Beurs (M-Ft).
ROTTERDAM. Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. Beuís.
TlsNoV. Sokolovna zaal. 14-19/9-17/916 h. Bêufs (M).

AARÁU. LadehstÍassê Têlizênfum. 8-17 h. Bêuís (M).

MAGDEBURG. Klub otto-von-Gueícke, Hêgêlstr.3. 10-16h Bêurs (M)

AARAU. Ladensfassê T.llizêntum. 8êurs {M). 8-17 h.

PURMEREND. Partycêntrum "D. Oo€|e", Koêmarkt 56. Bêt]rs.
DORTMUND. Wesíalênhallên 2, 2N ên 3. 8êuÍs (M).

cHlJR. KiÍchgemeinde Brandis. 10-17 h. B€urs (M).
ENIIEPETAL. Haus EnneDetal. 10-18/11-'17 h. Bêurs (M-E).

ILLKIRCH-GRAFFEI{STADEN. Sall. dls fêtês municipalê. S19/918 h- Bêurs (M-F)
LES PEilt{ES MIRABEAU (13). Salle ïno Rossi. Bêurs.
CHATELLERAULT (16). Sallê Camill€ Pegè. Bêurs.
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I MONTIGI{Y-LE-TILLEUL. Foyer Culturêt, 1 ru3 Wilmêt. 9í 8. E4Fbeurs (M-F).
D STUTTGART-FELBACH, Schwabênlandhattê. 11-18/10-17 h. Bêurs íM-fl.
A WIEN. Kongr.sshaus, Margaretêngiirtêt 138. 1G16 h. 8êurs.
D AUGaBURG. tsv-Hallê. 11-17h. BêuÍs (Ívt-F).
NL ENSCHEDE. '1/4hof', Universiteit Twente, Hengelos€sfaat. 10í7h. BêuÍs (M-F).
D HILDESHEIM. Parkhotel 8êrghólzchên. 9.3G17 h. Bêufs (M-F).
O LAI{OHUT. sporthalle ETSV-og. 11-18 h. Blurs íM)-
A MICHELDORF. Volksschulê. $17 h. Bêurs (M-F).
D SGHAAFHEIM-MoSaACH. MehrÀri,êckha ê. 9.17 h. BêuÍs íM-F).
O WESEL. NacdeÍrh.inhatlê. 11-17 h. Bêuís íM).
A YBBS. Volkshdm 9-17 h. 8êuÍs íM).
D BERLII{-CHARLOTTENBURG. Messêgetàndê. 1O-1E h. Bêurs (M-F-E).
F LYOI{ (89}. Êspace Têt. d'Of, 103 Bd. d€ Stalingrad. Beurs.
D BAD KOSEN. Hotêl 'Schónê Aussicht". 9-15 h_ Rul-bêurs íM).
D BOI{N. DottêndoÉêrctaassê zt1. 11-17 h. Beurs ítd-Fl.
D HEILBRONiI-BóCK|NGEN. B0rgêftaus, Kirchstêigê 5. 1oí7 h. Bcurs (M-F).
F ANGERS (49). Grêniêrs Saint Jêan- 8eurs.
A GLOGGET{ITZ. Fêstsaal Hot.l Loibl. 10-17 h. BeuÍs íM).
D HEIDENHEIM.Schtossgastsfitt._Bêurs(M-F).
A KLAGENFURT. cêmejndesaalSt. Ruprêcht. 10-18/1G't7 h. Beurs (M).
A KoRNEUBURG. Stadtsaá|, RathausptaE. 9-17 h. 8!urs (M-F).
O BRETTE . Sporthallê "lm Grnner". 1G17 h. Beurs (M).
NL ECHT. 10-17 h. Bêurs (M).
NL OSS. O'n lemhoÍ, Stêírebos 35. B.urs.
NL LEIDEI{. GrocnooÍdhallcn, Willem deZwijgertaan 2. Bcurs_
D KASSEL. Kulturhallê Niêdervellmar. 10-17 h_ Beurs íM-F).
A LANGENLOIS. JosêÍ-Rucker-Volksschutê. 9.17 h. B€uÍs íM).
CH BER . BEAExpo Bêm, He en4+5. 9í8 h. Bêurs (M).
GR AÍHEilE. Hotêl RoyalOlympic, 28-32 Daakou StÍeet 8êuÍs (M-F-J-E).
USA PHoENIX. Civic Plazà, Hall C, 3Íd St/Washangion St. Beurs (M-F-J-E).

lnternationale beurs van mineralen en fossielen
21 november 1998, van 10 tot 17 uur

g@odle
Dêvelsteincollegê

Dêvelsingel 5
NL-3333 LD Zwijdrecht

InÍo : + 3í 182 538 539

H*wal alal. bunankaLnd.r m.a .ta $&. zorg worcfl aam.',gá/:td n a/,r'lt a!ê ícd.kaj. y.n
G.ontêg'. g..n .t*.h v.nnlvtsr.ldUkh.H m.a b,rêtktn9 td d. Jubah.kf v.n dc g.g.v.nt.
V@r.ltcf ..n f.b ,. ordrrh.m.n .nt en bu8 ,a b.oc*cn r.d.n wll U .a tlrc,n/í|ka op t n m.n
m.t .h org.hb.aor.n of da g.g.v.rt op c.h .nd.n mantcr L v.rrnaí.n C.gcvêt'! m.b,í dc
oíg.t ,!.Íor.h y.n bun n k.n U ln & mêctí. g.v. .n bctomcn bU h., t.kr.,.tt..I oí d. r.d.kaí.

G.hrulkaê .n@dlng.n :
S tctêtp., E ad.blanan

ffi fx,urs ot andere manífê-slf,tiê ín Bdgië
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internet-nieuws

We mogen nu wel stellen dat een nieuw communicatie-medium stilaan onze
samenleving overrompelt : het Inlernet. De MineÍalogische Kring AntweÍpen is er door
het initiatief van Paul Tambuyser, vanaf het prille begin bijgeweest, mei een van de
eersle home-pages in hel genre. Het succes dat dit initiatief kent, mei tot nu toe reeds
tienduizenden "bezoekers" bewijst dat dit geen gadget oÍ uiting van snobisme is, maar
een haast onuilputtelijke bron van informatie, ook op hel vlak van onze hobby.

Daarom zullen we vanaf nu af en toe een rubÍiek "lnlernet-niêuws" in Geonieuws
opnemen, met nieuwljes omlrent sites en diverse andere Internet-aangelegenheden.
Bent u zelf nog niet aangesloten op hei Inlernet ? Geen nood : met enige fantasie kunt U
op diverse plaalsen inÍormatie op hel Internet opzoeken (instituten, universiteiten,
bibliotheken en zelfs café's : de zogenaamde "cyber-café's").

Maar ook voor wie helemaal niet Internet-minded is zal deze rubriek nuttige inÍormatie
bevatten : we zullen ook de inhoud samenvatten en waar mogelik en bekend "gewone"
conlacl-adÍessen opgeven.

Een opmerking toch : het Internet is vaak heel aciueel, maar dal heeft ook zÍn nadelen :

soms zal de inÍormalie waarover we hel in Geonieuws hebben al van het Internet
verdwenen zijn. We proberen voor Geonieuws enkel die sites le vermelden die de
moeite waard zin, en die o.i. ook enigszins "stabiel" zijn.

Deze keer signaleren we enkele sites die een bezoek waard zÍn. Over onze eigen site,
te vinden op http:llwwvxgatl.nu-mineral/index.htunl zullen we het hier nu niet
hebben, onder het molto "goede wijn behoeft geen kÍans" (oÍ... "eigen lof stinkt..." ?).

Íhe spar tux : InErnaíional celcita colleclors ass,ociation
URL : hflp wwvrockhounds.comliccal

Niet alleen in België, maaÍ ook in de USA is calciet blijkbaaÍ een geliefd mineraal.
Omwille van de meer dan 600 veÍschillende kristalvormen, een hele reeks kleurnuances.

associaties en pseudomorfosEn, en tienduizenden vindplaatsen,
hebben zich heel wat vezamglaars specifiek toegelegd op het
vezamelen van calciet-specimens. Er is zelÍs (al sinds I jaar !)

een vereniging van calciel-verz amelaars, da ICCA (lnternational
calcite colleclors associalion), mel een lÍdschrifl "The Spar Box'
dat trimestrieel veÍschijnt. Het bevat nieuws over alls denkbare
aspecten van calci€t : vindplaatsen, kristallograÍie en morÍologie,
ruilen, beuzgn en tentoonstellingen, nieuws van lêdEn, ledenlijsl.
Er zÍn momenteel leden uit Australië, België (maaÍ helaas nog
niemand van de MKA), Canada, Groot-Briltannië, Finland,
Duitsland, Nieuw Z€eland, Zuid-Afrika en de VeÍenigde Slatên.
\Me geihteresseeÍd is kan leÍêcht via de hogervermelde URL,
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otwel p€r bÍief bi Dr. Morlon Metersky, 725 Chêryl DÍive, Warminster, PA'18974, USA.
De jaarlijkse kontributie bedraagt slechts 12 USD (ongeveeÍ 450 BEF). ZÍn ê-mail adres
is metersky@aol.com.

Mineral cleaning br ameíaurs
U R L : hít p l/m è m bo rc. ao t, conlj h bn ycl m i n c t e an. htn

'_--1

,&iffii

Deze pagina is een ondeÍdeelvan de home-page van John Belts Fine
Minerals, en bevat een artikel vol pÍaktischê tips oveÍ het reinigen van
mineralen. In de afleveÍng di6 op 1418/1998 op het net slond ging het
over hel gebruik van oxaalzuur, mierenzuur, mechanische melhoden
(tandenborslel, landenstokêrs, ultrasoon reinigen, zandslralen,
minialuur pneumatisch€ beitêltj€s, hogs-dÍuk r€inigers) en de Waller
oplossing.

MAS/ LS CD-ROM
URL : httpl/memà€'rc.eot.cqnlgainliorcale.htm

Sommigen onder u hebben misschien reeds gehooÍd van de MAS/MILS
CD-ROM. Deze CD-ROM bevat iníormatie oveÍ 221000 mineralen-
vindplaatsgn (voorkomen, afzettingen, mijnen, verwerkingsinslallaties).
MAS/MILS is de aÍkorling van "MineÍals Availabilíy System/Mineral
Indusiry Location System". Op de CD-ROM staat ook de nodige public
domain software voor opzoekingswerk en gebruik van de zoekresultaten.

De CD-ROM was oorspronkelÍk alleen verkrÍgbaar via de US Geological Survey, maar
omdat de oÍiginele versie uitgepul is en niet meer "herdrukt" wordt, werd de inhoud ervan
doo. de overheid vrijgegeven, m.a-w. de CD-ROM mag naaÍ hartelust gekopieerd en
verspreid woÍden. De software die op de CD-ROM aanwezig is, is wel heel ouwbollig :

het is gen vÍij oud Dos-programma. Maar de €envoud van het systêem maakt het ook
zeer toegankelijk en doozichtig : in de US heeft ismand d€ databank z€lfs hêlemaal
compalibel ggmaakt met dê Delorme Street Atlas !

De databank werd wel niet specifiek opgesteld voor mineElenvezamelaaÍs, maaÍ voor
profEssionele mineralogische en mijnbouwkundioê exploratiê-doeleinden. Het is wel heel
nuttig om oude vlndplaaisen terug te vinden, die in de moderne literaluur niet of
nauweliks aan bod komen.
Wie de CD-ROM wil bestellen kan dal doen door 15 USD (d.i. ongeveer 550 BEF) te
betalen aan de heer GaÍy KINDEL, 1021 Jones Ave., Braddock, PA 15104, USA.

Een íoÍo ven a,w achteíuintie... op het tnlenet : de Microsoft Têrresêrvêr
U RL : hflp:llwwvtaraerwr.mi crogp.fr"con f

Deze databank met satelli€tfoto's bevat vele terabÍes aan
inÍoÍmatie (1 terabÍe. TB = 1000 GB oÍ 1ol'?bytes). Via namen
van gemeenlen, rivieÍen, streken oÍ ook door inzoomen op een
online wêreldkaari kun je van vele plaalsen op aarde op een
gebÍuiksvriendelijke maniEÍ satelli€tfoto's bekomen mel een
resolulie van 20 metEÍ ! Niet het hele aardoppeNlak is op die
manier op te vÍagên, maar het groolsle deel van België bv. zit

er al in. Je kunt zulke Íolo's, die je zelf op maal samenslelt, aankepen een paar 100 BEF
per foto), ên dan kriig ie een afdruk mel een prachl van een resolutie. Je kunt ook zElf
downloadan, met een iets mindeÍ, maar loch nog altijd speclaculair resullaal !
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mineraalvan de maand
aggreliet, eudialyt en vlasoviet
van kipawa, canada

d. macfarlane, k.l. currie, j. gittins
vertaling en samenstelling

georges claeys
lnleiding

Dai Canada een bijzondore plaals in mtn harl veroverd heefr is bi velen bekend. daarom
is hei ook niet verwonderlik dat ik er terug aandacht aan besleed. Naar aanleiding van
een nieuwe ontsluiting ngem ik jullie ditmaal mee naar Kipawa,Témiscamingue, in het
noordwesteh van de orovincie Quèbec

Het is een waardevol natuurgebied, bevloeid dooÍ de Kipawa rivier, die verlrekt uit een
gÍoot merengebied. De boorden van ds meren zÍn afgezoomd met grillige rotsparlijen
afgewiss€ld met maagdelijk witte stÍanden. Op een der eilanden is er een unieke
geologische site met zeldzame mineralen waaronder eudialÍ, een mooi donkerood
mineÍaal.

Kipawa is bereikbaaÍ via Tómiscamingue over goed berijdbare wegen zowel vanuit
MonlÍéal als vanuit Toronto. In Témiscamingue win je best ter plaatse informalie in hoe
het verdor moel per boot. Enige ervaring om te varen is vereisl wanneer je zelf een boot
huuÍt. Easlview Logde is 4 km van Kipawa verwijderd, en biedt een waaier aan
mogelÍkheden voor een rustig zomerverblÍÍ.

Figuut 1 . Geografísche siteing van het Kpawa complex (Quebec, Canada)
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Figuur 2
ldy ische plekjes in de omgeving van het Kpawa-meer
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Figuut 3 : Geologie van het ontsloten gebied.

Geol og i sc h e i n trcd uctie

Gesteenten ondeÍvezadigd aan siliciumdioxide, mel een verhouding (Na+K)/Al >'1.1,
vormen twe€ belangrijke complexen in Oostelijk Canada: Red Vvine en Mont-Sainl-
Hilaire. Deze massieven bevatten grote hoeveelheden acmiet, arfvedsoniet, eudialÍ en
een hele reeks z€ldzam€ Na-Zr en Na-Ti silicaten. Eon derde, veel kleiner voorkomen
van zulke g€sleent€n in de buurt van Kipawa, Quebec, is tamelijk onbekend, hoewel
heel wat ondezoekers aandachl hebb€n besteed aan de onoewone en zeldzame
mineralen die er voorkomen.

Het gebied van Kipawa ligt in het nooÍden van de provincie Grenville, aan de noordelijke
Ílank van het Canadese schild. Hel Kipawa syoniet complex ligt midden in een stapel
tectonische platen, die naar het noordweslen werdên opgestuwd, langsheen het contact
van een laag gesleenten uit hel Proterozicum aan de zuidkant, 6n aen laag uit het
Precambrium in het noorden.

In hei noorden, struclureel gezien onder het syeniet complex, komen vooral massisve tot
gneiss-achtige biotiet-hoornblende granodiorielen en kwaÉs-monzonieten voor. In het
zuiden en zuidoosten, struc{ureel boven de syeniet, domineerl eên licht geplooide biotiet
trondhjemiet, maar een discontinue band van kwarlsiel, veldspaafkwarlsiet en gneiss
strekt zich uit van Lac Sairs tot aan het lle La ToÍlue. Twee marmer aders, minder dan 5
m dik, komen voor ten westen van Lac SaiÍs. De aízetting van zeldzame-aard mineralen
is reeds sinds meer dan 30 jaar bekend, maaÍ pas sind in 1997 de ontsluiting werd
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Figuur 4
Het voor-

bereidende wetu:
plaatsen van

dynamiet-
Patronen.

Foto D.
Macfadane

blootgelegd werd de relatie tussen de verschillende mineralisalies duidelijkeÍ.

De sekwentie ziel eruit als volgt (van onder naar boven) :(1) mylonitischogranodioÍiet
(2) syeniet
(3) marmer
(4) zeer basische, donkere syeniet
(5) zeer basische kwarts-syeniet en granitischê gneiss

Dit is de enige bekende plaats waar de syeniet in contacl is met de marmerlaag. Dit
conlacl is dooÍ Unocal Canada over een lengle van zowat 1500 m blootgelegd. De
marmer is er grofkoÍrelig en bevat naast calciet, ook wat flogopi€t, tremoliet, diopsied en
graÍiet. Hel bovenste laagje, zo'n '15-30 cm dik, bevat veel oÍanje chondÍodiet, en
britholietkristallen tot 3 cm. Het bovenste contacl is gekarakteriseeÍd door Enzen van
massieve, korÍelige diopsied-Ílogopiet en diopsied-pyroxeniet tot 3 m dik. Deze marmer-
silicaat lenzen bevatten grote kÍistallen van een inklblauwe alkali-amfibool en
overvloedig paarse fl uoriet.

Diopsied-gesteenten gaan oveÍ in donkere syeniel, waardoor een hele waaieÍ van
texturen ontstaat, van massief, pegmatilisch en fluodeGrijk lot ze€r dunne schisleuze
bandjes. Eudialyt komt voor als concordante aders van eudialyt-aggreliet, en als korrels
tot €en paar cm. Hiortdahliet, mosandriel, vlasoviet en gittinsiel komen voor in metamoÍÍe
afscheidingen. Al deze minsralen vormen plaatselik krislallen van meer dan S cm, en
schijnen gEconcentreerd te zÍn langsheen de randen van hst maÍmeÍ-silicaat gesteente.
fn de donkeÍe syeniet komt maat zo'n 20 % veldspaat voor. Oe dikte van de donkere
syenietlaag is maximaal 5 m, hoewel door de plooien de laag hiêÍ en daar dikker schÍnt.

Er komen nog meer erg zeldzame mineÍalen voor, en nog een zestal nieuwe mineÍalen
wachten op een naam. De massieve brokken fluoresceren slerk ondsr korte golÍ UV-
licht, met êen fraai kleurênDalet als Íesultaat.
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Figuur 5.
Het resullaat na hard labeur . mooie
eudyaliet met aegyien.
F oto Darell M acfarl a ne.

Mineralogie

De syeniel kern beslaal vooral uit veÍtweelingde albiet, doorkruist mel peÍthiet en met
variàr€nde hoeveelheden nefelien. De mafischê mineralen bevalten Íchteriel, een
grarsgÍoene lot bÍuinzwaÍle aegyrien, en biotiei. De maÍische mineralen bevatten vaak
talÍíke, maar zeer kleine insluitsels van veldspaten. Geen enkel monsteÍ dat werd
ondezocht veÉoondê nog enig spoor van een plutonische texluur. Zowel de kalium-
veldspaal als de plagioclaas komen voor in aders, en zín overgroeid door albiêt. De
kwarls is gerekristalliseeÍd, en komt vooÍ als aggregalen van kleine korrels. De mafische
mineÍalen verlonen sp€ctaculaire overgroeiingen en doordringing van biotigt en Ca-
amfibool mel riebeckiet en acmiet.

De mafische minêralogie van de zeer basische donkere syeniet is ongewoon. oe blauwe
amfibool is magnesio-Íichteriei met êen Mgo-gehalte dat tien koeÍ hoger is dan dan van
de nefelien-syeniet. De amÍibolsn, biotiet en de meesle mindeÍ voorkomende min€r€llen
bevatten vri veelfluor.

ln de zeer basische donkere syeniet, vooral in do pegmalitische afscheidingen, komen
een grooi aantal erg zeldzame mineralen voor. Sommige komen zo frekw€nt voor, dat zij
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Figuur 6.
Eudyaliet met aegyden van Kpawa, Quebec, Canada

(lokaal) tot d6 gesteentevormende mineralen kunnen gerekend worden.
AgÍelliet vormt geplooide lenzen van grote, tabulaire krislallen lot meeÍ dan 2 cm lang.
Ze komen vaak samen voor met eudialÍ, dat Íoze tol wínrode krislallen vormt tot 30 cm
gfoot. Miseriet komt in gelijkaardige omgeving voor, maaÍ is duidelijk bÍuiner dan
eudialÍ. Vlasoviet vorml aders tol 5 cm dik in dê kwaís-syeniet, in de nabiheid van de
donkeÍe syeni€t. MosandÍiet vorml beige lot honigbruine prismalische kristallen tot 10 cm
lang. Het komt voor als afscheidingen aan de rand van marmer-silicaat-gesteenten,
verspreide korÍels in schisteuse donkere syeniet, en eerd€r zêlden als aderljes in kwaÍts-
syeniet.

Magmatische contastzones bevatten fijnkorrelige veldspaat, kristallen van biotiet en
calciet. Er komt ook meestel riebeckiet in voor die in later stadium omgezel is in acmiet.
De mineralisatie is vÍij ongewoon en is ook teÍug te vinden in zeer basische syenielen in
Scandinavië.

Omdat het e6n vrij massief gesteente is zijn vrÍstaande k stallen in kleine holtes uiterst
zeldzaam. Tot op heden werden gsen grote open holtes aangetroffen.

De volgende mineralen komen eÍ vooÍ :

aegyrien eckermanniet molvbden iel-3T/-2 R spinel
aarelliet €udialí mosandÍiet steacyiet
anatase Íluorapatist muscoviel-3T/- 1 M talk
apophvlliet fluoriel neohelisn thoriet
auqiet oaleniet cmDhaciet titaniet
bariet oittinsiet cpaal uraanDyrocn|oor
biotiet Oraphiet oectoliet vlasoviet
bÍitholiet-(Ce) hioÍldahliet ohlooooiet z|Ícoon
brilholi€t-Í\1 humiet pynel
:alciel ilmeniêt kwarts
:atapleiiel micÍoklien richteriet
diopsied miseÍiet sfaleÍiel
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Daarenboven komen eÍ nog 11 minêralen voor waarvan op dit ogenblik sxacte gegevons
onlbreksn en er woÍdt veÍdeÍ ondezoek naar veÍricht.
Bepaalde kontaktzones van dil complexe gesteenle bevatten minusculg deeltjes van
zeldzame mineralen, en in sommige van deze gevallen leidl zelfs ondezoek via
analÍische elektÍonenmicroscopie niel lot een bevredigend resullaal

Beschrijving van de

Agrelliat
Chemische formule
Kleur
Hardheid
Kristalstelsel
Krilalhabíus

Omgeving
BegeleidEnde mineralen
Ander vindplaalsen
Fluorescentie

Britholiet
Chemische formule
KleuÍ
Hardheid
Kristalstelse I

Kristalhabilus

Uitzicht
Omgeving

Begeleidende minsralen
Andere vindplaatsen

Fluorescentie

Euclialyiet
Ch€mische formule
Kleur
Hardheid
Kristalstelsel
Habitus
Uilzicht
Omgeving
Begeleidende mineralen
Andere vindplaatsen

Opmerking

mineÍalen

Na CazSirOroF
\ Irt, gÍÍs-wit tol lilagrijs.

triklien
langwerpig vlakke labulaiÍe kristallen
Uitstekends splÍting, met op de splijtvlakken een
parelmoeÍglans.
korelig dieptegesteentE, hooÍdzakelik in nefelien - syeniet
micÍoclien, aegyrien, nef€lien
geen.
lange golf : zwak lot matig (wit-lila)
koÍte golf : sterk (lilaroze)

(Ce,Ca)s(Sio4,PoríOH, F)
honingklêuÍig, beigebruin, transpaÍant.

pÍismatisch, hexagonaal in kruisvormige groepen.
compaclê- en ope€nggpakte aggregaten, prismalische
kristallen.
glasglans.
voorkomend in konelige dieptegest€ênte, hoofdzakelÍk
in neÍelien-syeniet met contacl-mgtamorfose
microclien, aegyíien, nefêliên
Quèbec (Canada), GÍoenland, Kola (Rusland), Duísland,
Italiè
geen

Na.(Ca,Ce)r(Fe,Mn,Y)ZÉi.Orr(OH,Ct),
bruin, rood-bruin, kardinaalrood, rozeÍooo.
5-5.5
trigonaal, rhomboëdrisch
tabulairo kristallen in matrix of massief in hel gesteente.
breuk oneffen en brokkelig na spliÍing.
in korrelig dieplegestêenle, hoofdzakelijk in nef€liên-syeniet
micÍoclien, aêgyrien, n€felien
Montana, Arkansas (USA), Quèbec (Canada), NooÍwsgen,
lerland , Kola (Rusland).
oplosbaar in zoutzuur.
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MiseÍiet
Chemische formule K(Ca,Ce)6SisOrr(OH,F),
Kleur roze tot lila, roodbruin, rood, transDarant
HaÍdhoid 5.5 - 6
Kristalstelsel triklien
Kristalhabitus massieÍ, vezelig , korelig, compacle- en opeengepakte

aggregaten, prismatische kristallen.
Uitzicht glaS- tot parelmoerglans.
Streepkleur wit
Omgeving in koÍÍelig dieptegest€ente, hoofdzakêlik in netelien -

syeniet
Begeleidendemineralen microclien,aegyrien,nefelien
Andere vindplaatsen Magn€t Cove, Arkansas (USA), Kola (Rusland), DaÍa-pioz

massief ffadzhikistan).Fluorescenlie gEsn.

IM$andfiet]
VeMeÍngsproducl van rinkiet, dat meestal ook Ínkoliet, johnstrupiel en lovchoniet
bevat.
Chemische formuls (Na,Ca,CehOiSirOlF,OH,O)
Kleur honingklêurig, geettot groen beige, bEig€bruin tol

roodbruin. lransDarant.
Hardheid 5
Kristalst€lsel monoklien
K slalhabit lang-prismatische kÍistallen in compac{e aggregaten, soms

tabulair
Uitzicht glasglans
Omgeving voo.komend in konelig dieptegestêente, hooÍdzakelík in

nêfelien-sysniet pegmatiet
Begeleidendemineralen microcli€n,aegyrien,nefelien
Anderevindplaalsen MontSaint-Hitaire(Canada),Julianehaab(Groentand),

LangesundÍoÍd (Noolwegen), het Chibiny en Lovosero
massieÍ (Rusland) en Transvaal(Zuid Aírika).

FluoÍescentie geen.

Wasovioí
Chemische formule Na2ZÍ SL Oli
Kleur klsurloos, licht honingkleurig, transparant
Kristalstelsel monoklien en triklien (cfr. Am. Min.,16, 1202(1961)D
Hardheid 6
Krislalhabit korretuormige kristallsn tot 1,5 cm.
Uilzicht vetglans, bij sptijfing zijdeachtige gtasgtans.
Omgeving contacitzones tuss€n pegmatiet en fengiet in basisch

gesteênle
Begeleid€nde minsralen micÍoclien, albiet, aegyden, amÍibool, eudialyl, nefelien.
AndeÍ€ vindplaatsen Vavnbed gebergtê, Lovozero massiêf, Kola, Rustand en

ook in brokken afkomslig van een vulkaanuitbarsting op
het Eiland Ascension.

Fluorescentie KoÍe golÍ : veMeerd materiaal Íluorescê€rl sterk oranj€geel
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geo-nieuws kort

In Penoles/Naica, Mexico, is men onlangs op een zeer groot nieuw edslichaam gesroren
dat rond deze tijd in pÍoduclie moet gaan. BÍ de vooÍbereidingen van de
mÍnbouwactiviteiten geraaklen reeds een aantal mooie specimgns van sulfide_mineralen
en van fluoriet op de markt.

Het erlslichaam draagt de romantische benaming'* 5087 chimney,,. Het werd ontdekt
eind 1996. De erts€n beslaan uit massieve sulfiden mel vrij grote holtes waarin zich
mooie kristallen konden vornen. 5087 bevat 750000 ton erls, met zo'n 200 g^on zilver.

Het ertslichaam is interessant om twee Íedenen : het is groot genoeg om gedurende een
paar jaar speclaculaire specimens le produceren, en hgt rijke sulfidische eÍis heeft de
exploitanten ertoe aangezel de omgeving verder nauwkêuÍig le ondezoeken. In de
omgeving wsrden omvangÍÍke aízettingen van anhydriel gevond€n. De meeste
specimens van Naica met kleurloze toi lichlgroene fluodet m€t galeniet en sfaleriet, en
evenlueel met pyriet, chalcopyÍiet en calciet-rhomboëdsrs die dit jaar op de maÍkt
kwamen zijn wellicht van deze vondst atkomstig, en de juistê vindplaatsaanduiding zou
moeten zijn : # 5087 chimney, 640 tevel, Naica mine, Naica, Chihuahua. Mexico.

Brcn : Mineral News U@, 4 (1998) en UêI Z (199A), petet K.M. Megaw.

[Rik DiIen]

Coeruleolactiet van de type-vindplaats Rindsbêrg, Katzenellnbogen, Nassau, Duitsland,
en van verschillende vindplaatsen in Brazilië en de USA, werd opnieuw onder de loepe
genomen. Men kwam tot de conclusie dat coeruleolactiet in Íeite een mengsel is van
koperhoudende planeriet met cÍandalliet, dat daarenbovsn ook nog geassocieerd is met
varisciet en/oÍ wavelliet. De mineraalnaam coeruleolacliel wêrd dan ook gediscrediteerd.
en zal in de toskomsl uit de "GlossaÍy,, verdwijnen.

Bron : Lapis 2316), 54 (1998), Stefan WeÊs.

[Rik Dt en]

StuÍmaniêt-kÍistallen, aftomstig
slructuur en samênstelling wat
vermoêoen.

van de N'chwaning ll mín
ingawikkelder dan men op

in Zuid-Afrika, zÍn qua
hêl eerstg gezichi zou
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In feite werd na de beschrÍving strictu sensu nog nooit zuivere stuÍmanaet gevonden.
Sturmaniel-kÍistallen bevatten meestal zones met ettÍingiet, chaÍlesiet en/of thaumasiet.
Voor de verzamelaar is er goen andere mogelijkheid dan de specimens gewoon
"sturmaniel" te blÍven nosmen, want zonder micro-analÍische technieken is

nauwkeurigere identificatie onmogelÍk. Andere mineralen die samsn met sturmaniet
voorkomen zijn hausmanniel, hematiet, sphenoidale manganiet-kÍistallen, galeniet.
calciet, kulnohoriet, rhodochrosiet, gips, bariet, celestien, vonbezingiet, gaudefroyiet,
bullfonteiniel, andradiei, gÍossulaar en henritérmièriet.
Geen paniek dus, gewoon "sturmanist" !

Bron : "Minerals of South Africa", B. Caimcross, R. Dixon, the Geological Socíety of
South Africa, Johannesburg, 1995.

[Rik Dillen]

ln verscheidene clubbladen veÍscheen een waarschuwing die we u ook nlet willen
onthouden. Zoals de meesle Belgische vezamelaars weten wefd eÍ vooral in het begin
van de jaren 70, massaal fossiel hout gevonden in de streek van Hoegaarden en
Kumtich, in de buurl van Tienen. Stukken tot 'l m grool werden opgegraven. Het
gefossiliseerd hout, afkomstig van moerars-cypressen, dat zo goed geconserveeÍd is dat
celstructuren en jaarringen nog goêd kunnen worden herkend, komt voor in het Boven-
Landiaan, en is dus 55 mitoen jaar oud.

Wat is nu hel probleem ? Verzamelaars hebben (alweer l) zoveel schade aange cht aan
akkers en holle wegen, dal de plaatselijke landbouwers en het Bestuur van Bruggen en
Wegen moeslen ingrijpen, met een algemeen veóod tol gevolg. OveíredeÍs riskeren
naasl een tikse boete dat ze dê toegebrachte schade moelen vergoeden en dat
eventueel zelfs hun voeÍtuig in beslag kan worden genomen. Er zÍn geruchten dal het
pÍtskaartje kan oplopen ioi meêÍ dan 100 000 BEF. U bent gewaarschuwd !

Bron : Te us-krant, 1998
[Rik Di en]

In september 1997 werd het lot nu toe grootste bergkristal in Tessino (Zwitserland)
gevonden. Sinds 18 december 1997 wordt het tenloongest€ld in het Nalurhislorisch
Museum van Lugano. Het kristal wêegi meer dan 150 kg, en weÍd gevonden bij de
Valleggia-gletsjer in het Bedretto-dal door Remo Guera en Danlê Donati. Niel jaloers
zijn : je had het toch niet in je rugzak gekregen !

Bron : Schweizer Strahler U(5), a23 (1998)
lRik Di enl
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boekbesprekingen

B. Cairncross, N. Beukens, J. Gutzmer, Depadment of Geotogy, Rand Afrikaans
UnNersity, PO Box 524, Auckland Park 2006, Johannesbutg, South AÍríca. Gesponso/d
door de Assocíated Orè & Metal Coryoration Limited, Republic of South AÍríca, 1998,
ISBN 0-620-2123í7 (21471-6-co ectors item). Engetstatig, 22.2 x 3O.2 cm, 236 pp. ptíjs
90 USD (+ 15 USD voor vetzending)

Een tweede boek ovêr Zuid-AfÍikaanse mijngêbiêden, weerom van de hanq van o.a.
Bruce Cairncross, wal schijnbaar garant staat voor kwaliteit. Het zal zelfs een collectors
item worden geziên er maar 1200 exemplaren werden gedrukl waarvan IOOO voor
ve*oop. Dit wêÍk is een eeóeloon aan Guido Sacco, geoloog ondernomer en
exploilant, van de ons bekende PoslmasbuÍg en Kalahari mÍnen zoals o.a. dE AMOSAL
N'Chwaning I En ll ên werd dan ook door zin sigen fiÍma (nu onder lêiding van zÍn zoon
Desmond Sacco) gesponsord. Deze mijnen zÍn bÍ ons bekend vooÍ de uitstekende
RHODOCHROSIET, ETTRIN3IET en INESIET spocimens, zÍn typetocatiteit van een
tienial andere mineralen en hebben uiteindelÍk nog fÍaaie exemplaren van andeÍe
mineralen voortgebracht.

De êerste 43 pagina's beschrijven hel belang van mangaan en de historiek van het
ertsrijk gebied. Dan volgen een geologisch ovezicht van het "KalahaÍi Manganese Field'
en van hel "PostmasbuÍg Manganese and lÍon Orê Field", alles uitstekend geillustreerd
mel schema's En schetsen. Dê paragenese van de mineÍaal-voorkomens en nun
vorming wordt eveneens goEd beschreven. Hel geologische deel eindigt mêt een
vergelijking van twêe veÍschillsnde mangaaneÍts-voorkomens. MorkwaaÍdig is het feit dat
bij de mineralen neÍgens chemische foÍmules worden vermeld.

Dan volgt het avonluur in de mineralogie van deze gebieden, alles geilluslrserd met
uitstekende foto's. Vele van d€ getoonde specimens komen uit de vezameling van D.
Sacco, de man die uiteraard aan de bron zal (wat altijd €€n vooÍdeel is), sn is dan ook
juist daarvooÍ interessant :hel geeft eEn idêe wat hÍ vazamêlde.

Het boek is ook deze keer niel goedkoop, een 4.000,- BEF, maar weerom zÍn pris
waard! Geihtoresseerden kunnen misschien nog snel bestêllên, via telefax OO 27 ,11 4A9
2309 oÍ via e-mail : bc@na.Íau.ac.za. Opgave van uw creditkaarl en veÍvaldagnummer
bÍ de bestelling vergemakkel0kt allEs. Maar, informeer loch maar of er nog exemplaren
beschikbaaÍ zÍn (tel : 00 27 11 489 2313).

Tot slot nog even dit. Desmond Sacco, diê ook voor medelid Wlly lsÍael geen
onbekende is, is begin jaren 70 bÍ ons lhuis op bezoek geweesl. Toen was hÍ hier om bÍ
mijn vader dioptaas (van Tsumeb) te ruilen of te sliíen. MangaanmineÍalên bood hij toen
nog niel aan. Inmiddels ls hÍ dus voozitter van het consoÍlium dat de "Manoanese
Fields' exDloiteEÍt.

[P. Van hea]
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F. John Badow (Managing Editor) Robe W. Jones and Gene L. LaBerge íAssoclale
Editors). Sanco Publishing, Appleton, Wlsconsin, 1996. 4to (30.3 x 22.5 cm). harde
linnen katí met stofomslag,40S pp., net 570 l,Jaurenfoto's, ISBN 0-96535104-9.
Prisindicatie 170 USD.

WanneeÍ we dit boek openslaan dan mErksn we meleen al dat we hier met een erg luxe
werk te maken hebben. Dat mag ook wel voor de pris van ongeveer 7700 BEF (inclusief
vezondingskosten). Het verder bladeren in dit boek bevestigl deze eerste indruk. De
ene prachlige klgur€nfolo volgt op de andere en telkens woídl een mineraalspecimen
afgebeeld waaÍ de meesle vezamslaars enkel maar van kunnen dromen. Overigens zín
het niel zomaar mooie kleurenÍoto's, maar ze verlegenwooÍdigen het weÍk van 's werelds
meesl bekende mineralenfotografen (o.a. Jeff Scovil, Nelly Bariand, Olaf Medenbach,
Harold en Erica Van Pelt).

Van wie is dit biÈondere boek?

Dit boek is een ovezicht van de bêste spêcimens uit dê mineralenvezamoling van F.
John Barlow, een inmiddel$ 84-jaÍig zakenman uit Appleton in de slaat Vvisconsin (USA).
De aandachtige lezer van hel tijdschrift 'Mineralogical Record'zal deze naam vast niet
ontgaan zÍn, wanl rggêlmalig worden folo's van specimens uit zijn vezameling in dit
tijdschrift afgedrukt. Barlow begon met mineralen vezamelen in 1969 en heeft in zo'n 25
jaar een verzameling van btna 5000 spêcimens opgebouwd die behoorl tot de mooiste
privévezamelingen ter werêld. We kunnen hel boek dan ook vergelÍken met de .lgde
eeuwso calalogi van d9 toenmalige luxs rariteitenkabinetten van rijke kooplieden.

Het boek bsslaat uit zes delen die in totaal '18 hooÍdslukken omvatten. Etk hoofdstuk is
geschreven door een andere auleur met speciÍieke kennis ter zake ên maakt van het
boek méér dan alleen een kÍkboek.

Deel I omvat twee hoofdstukken over John BaÍlow zelÍ en is een biogÍafie van deze
verzame|aar.

Deel ll omvat één grool hoofdstuk over 'Worldwide Classics". In dit hoofdstuk
beschrijven David Vvilber en Joel Bartsch honderd uitgezochlê specimens uit de Bartow
vezameling. Dit hoofdstuk ggeff meleen een idee van de kwaliteit van dezE collectie.

Deel lll behandelt "The Gem Crystal Species" en omvat 3 hoofdstukken die gaan over
toermalijn, bEryl en pegmatiet-mineralen en oveÍ edelslenen en zeldzame mineralen.
Hoofdstuk 4leert ons dat de Barlow vezameling een uitgebreid assoÍtiment aan mooie
toermaíijnkristallen van de messt uiteenlopende vindplaatsen bevat. Bijzonder in de
vezameling is de'Postage Stamp Tourmalin€" een toermalijnkristal op een matÍix van
kwartskristallen die ooit op gen Amerikaanss postzegel werd aÍgeb€eld. Het is een
prachtstuk dat tevens op ds stoÍomslaè is afgsbeeld en waaryan de geschiedenis
uitvoerig wordt besproken.

In het 5de hoofdstuk worden voomamelijk de verschillende beryl-variëteiten toegelicht en
we vinden er dan ook kleurenfoto's van pÍachtige aquamarÍnen, biPondere smaragden,
gosheniet, heliodooÍ, aquamadjn, Íode beryl en een aantal pegmatiet-mineralen. Het
zesde hoofdsluk over "gemstones and Íare and impoÍtanl minerals'is een vreemo
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prachtige diamantkristallen.

Deel lV gaat ovêr de 'native elemsnts'en omval de hoofdstukken 7 tot en met 11. In

deze hoofdstukken worden achterEgnvolgens goud, platina, zilver, goud- en
zilveÍhoudende mineralen en koper behandeld- Samen goed vooÍ zo'n 120 bladzijden
met een tweshonderdtal mooie kleurenfoto's. De foio's van de goudspecimens aftomstig
van de mEest uiteenlopende vindplaatsen zijn bijzonder, maar de zilverspecimens uit
deze vezameling hoeven er niet voor ondeÍ te doen. Zêlden ireft men een deÍgelijk
assoÍtiment in een vezameling aan (zelfs niet in de vêzameling van vele musea). Zo
toont de auteur in hoofdstuk 9, zilverspecimens van vindplaatsen in Ontario, Canada;
PÍibÍàm, Tsjechiè; specimens uit Duilsland (St. Andrêasberg, FÍeiberg, Schneeberg);
mooie zilverspecimens van divsÍs€ vindplaatsen in Mexico; enkelê klasslekers uit
Kongsberg, NooÍwegen, enz. enz. Het hoofdstuk over gedegen kopor is al even
imposant als de voÍige.

Deel V is getiteld "important locality suites". Gespreid over vijf hoofdslukken worden een
aantal bekende vindplaalsen behandeld. We vinden er wser de nodige prachtspêcimens
van Tsumeb, Namibië (azurieten, een oranjerode cerussiet; dioptaas etc.); rhodochrosiet
)o( van de N'Chwaning mijn; een anglesiet xl van Touissit, Marokko. Een mooi cupriet xl
op malrix van Mashamba West, Congo ontbrêêkt ook niet. VeÍder een compleêl
hoofdstuk over rode beryl en een pÍachtige vezameling bomiet en chalcosi€t )q van de
Flambeau mijn in Wsconsin.

Het boek besluit in hei laatst€ de€l (Vl) m€t wat filosoÍische beschouwingen en nog een
aantal wêtenswaardigheden.

Al bij al hebben we hieÍ te maken met een merkwaardig boek. Het gebeuÍt maar zelden
dat tegenwoordig iemand een verhandeling maakl over zÍn eigen v€zameling en in dat
opzicht is dit boek reeds bemerkenswaardig. Hel is een typisch vooÍbeeld van hoe een
groot aantal Amerikanen zich de ideale vezameling voorstellen; g€en àl te grote
specimens, eerder thumbnails" en "miniatures' maar alle wel van eên onbelwistbare
kwaliteit.

Ook de afrveÍking van het boek is pÍima. De folo's zÍn van een kwaliteit die de
afgebeslde spEcim€ns waaÍdig zÍn. Wel is de tekst een beetje op zi.in Am€rikaans en ik
kan me voorstellEn dat niet iedereen dal kan appreciëren. De inhoud van hel boek is

typisch vooÍ het competitieve karakter van vezamelen zoals dat in de USA nogal
vooÍkomt. Voor veelAmerikanen is het overigens zo, dal hel succes in de hobby bepaah
of je h€t in het lsven gemaakt hebt. Een citaal dal in het boek woÍdt aangehaald
illustr€ert dat hesl mooi:

Let the "forgoften man" become a good collector;
a master of his subject,
and the members of at least one group will make him íeel
that he has, after all, a place of impoftance in his world.

- Douglas and Elizabeth Rígby

[Paul Tambuyser]
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i67-171 Fêíidinoholmquistitê, a nêw Li
clinoamphibole from the Pedriza MassiÍ, Siere
de Guadanama, Spanish Cêntal Systêm

172-177 BamÍordite, a new hydratêd Fê lllo
oryhydroxidê írom Qu€ensland, AuslÍalia
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MéditêÍanné! occidêntalê
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14-32 Alpinê minerals
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' MTNERALOGTCAL ABSTRAGTS lg(1), 03.96
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' GEA3l(1),03.e8

1-9 Zeolietên : dêêl ll : sêdimêntaire en metamoíe
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9 Kunstmalige kl€uring van diamant mogêlijk niet
blÍvend.

26-32 Databas€s als hulp voor dê minêÉlen-
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37 Prehniet

" aMERtCAit MTNERALOGTST gg(3-4), 04.98

323-330 ÍUanehlogy oíth€ Louvres Mêrovingian
garnêt chloisonné jewelry: oÍigins oÍ the gems
oÍthe Írst kings oÍ Francê

365-382 Rêlationships betw€en microstructurê and
composition in enargite and luzonitê

38$389 Description and crystal structurê oÍ
Wohile, Cu(AsO3OH)2H,O

39G399 George€ricksenite, a new minêralírom
OÍicina Chacabuco, Chilê : dêscription and
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216-222 Mulu - the ultimate in caveÍnous karst
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mêga-tlood in lceland - cause and consequence
230-234 Nêw minêrals in Austalia
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i1-18 La minieÍa diCalabona (Alghêro, Ss, lT)
21-24 La septarie della provincia di Piacênza
25-29 Offretite del Vênêto
30-39 MineÍali.ntag. Monaco (= Miichen !) 1997
40-45 I minerali del Passo dêll' Ospêdalaccio

(Reggio emilia, Massa Cafiara, l)
46-50 La rossmanitê di Rzna e dell'Elba (l)
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58-60 lJranotanê-beta êd altÍi min€ralidel
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6145 | minêrali della Sorgê ê SolÍurea di
Ívlicciano (l)
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t12 La "coÍsitê" êt aulÍês roche orbiculaÍês
31'32 Randonnó. géologique dans le sud

37 rexpéri€ncê chimiquê du mois (6) la crocoitê
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6 Belgjsche mineÍalen ; Richêlle i zwavel
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27 Bêlgasche mineralen ; Richêllê; richelliêt
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Themanummer : Grubê Mêssel (Dafmstadt, D)
87n32 lndustrieg€schichtê der Grubê Mêssêl
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3-19 The minerals ofthe Magnet Mine, Tasmania
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1, the GreatAustÍalia Mine
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WLEITÍ
Je hobby ? Je passie ?

Well(om in de wereld
Je beroep ?

van

Oar b aÈcl È *n Í

Ruwe mineíalen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkings,
nachines) instíumenten (loupes, micÍoscopen. UV-licht, Ceigeíeller, konÈ
passen, ullrasoonbaden), pfesentatienraaeriaal (JOUSI-doosjes, standaards,
sokkels), enz. ...

INTERESSE I Bel of schíijf ons voor een gratis katalogus.
Ook welkom na telefonische afrpraak in onze show-room.

W zín .rànwczig op mincralenbcuzcn-

INTERKRISTAL,]' Ntl4-rN rcotrc{N l

Ojmcnlàan B
3050 0uDrE\,€RrfE

IE êFA;ol 6/ilo.ó5.39

NTERKRISTA
MINERALEN - TOEBEHOREN
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MNERAIFN

WETKOM OP MINERAATBEURIEN OÊ

THU S NA AFSPRAAK

MNKOOP VAN HOOCWAARDLGE SPECIMENS

EN VERZAMET NGEN

SOSKOUTER /O S 2O7O BURCHT SEIGIE
TF rFÁi tolt 

'<iti70

van de bckêndíe

vlndplaaBên In ale wereld:

U.5Á., Erazlllè.

Madagascat

TuÍkuc, Ccngaal Atrlka,

Petagonlë, Belglê en

vclc andcaê plaatsan ,,.

oNzÉ sPÉctAL[ÉlT

PETRIFIED FORI,ST
CRUIÍRODERBAAN 35

3ó70 MEEUWEN (LIMBURC)
tel. & fax O I l/79 24 68

. aÍgêwaÍkÈ s(h|Jvrn In allc matcn

tot bladên voor salontaíalt

- boomstamman ln aÍla mat€n
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