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mka-kalender

VÍUdag 5 íebruarl 1999

Itaandelijkse vergadening in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 4'1 te 2960 Sant-Job-
in{-Goor, om 20.30 h.

\tooÍdÍlcht nrol dhl ovar
"h grF,/€{/. vtn zuLtÍt€' oo íg€n: p,Ëctmb &h.

and'thontroarl,'',l'mn cn hun hoog.rrrttmorb omgsvlng"
dooÍ

Dt C.

De sprckeí ts als wetenschappêlijk vo.ser vetbonden aan de univeísilêil van Utrcchl en
qpooiÊtiseerde zich onder atÈete in de tubnde geologb van zui*wesl l,t@rwegen. Naaá de
gebruil<dijke dia's met de nodige t@lichting, zal de spíeker ook een aantal mineÊlqisch
irtêrBsssrte specimers ÍEebrcngen. A/s u ooi mássreve anofthosbt ot osumíliet wou zien ríret
eigen qen, dan is dit de I'€ns van je lêvan.

12 Íebruarl 1999

lraanddijkse vargadering in zaal 'oP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sassêlaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de SingeuElT, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoeÍ : tram 2 of 4.

'19.30 h gelegenheid lot transaKies, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst ol.. gewoon een gezellig
babbeltje... AIs mineraal van de maand worden deze maand specimens van
whêweltiet aangeboden (zie artikel in dit nummer).

2O.OO h Afrciële jaadijksê ledênveryad€áng, met o.m. het jaarverslag van de
voozitter, het Íinancieel verslag, goedkeuring van het budget vooÍ 1999, verslag
van de kommissarissen en verkiezingen vooÍ de raad van bestuuÍ. Meer details
hieromtrent vindt U elde6 in dit nummer.

2O.3Oh Kortè voardnchaèn, ÍlP.t
'Fluo'4-scP-ntie". enl,ele DrachtoDnamen van Axel Emmermann
'fentoonste ing 250 jaar "Granat-Berybau' in het Zilledaf, door Paul BendeÍ
"Het mineÊlogisdt nuseum van Maiposa, Caltfomia", door Rik Dillen
'Een Daar ninder bekede viMplaatsn", door Jan Jensen

TitelpNina
Mina'Santa Antonieta", La Union, Spanje. Pentekenhp Dioni.
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{3 februari Í999

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 AntwerDen. van 9.30 tot 12.00 h.

mka-nieuws

Personalia

Wij vernamen het overlijden op 23 december 1998 van l\revrouw Paula Wouters, moeder
van ons medelid Jan Luyten. De Raad van Bestuur en de leden van de MKA bieden langs
deze weg hun deelneming aan aan de getroffen familie.

Oo 28 november 1998 huwde ons medelid Koen van de Moortel met de Servische
Dragana llic. Het huwelijk vond plaats in Novi Sad, Serviè. WU wensen Koen en Dragana
van harte veel geluk toe I

Algêmene ledenvergadering op vrijdag 12 februari 't99

De jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw heeft
plaats op vrijdag l2lebtuati 1999 om 20.00u in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugd-
heóerg), Eric Sasselaan 2, Antwerpen. Overeenkomstig de statuten en het huishoudelÍk
reglement "Stemprocedures MKA" hebben op deze vergadering stemrecht: i) de effectieve
leden van de veÍeniging (zie meest rec€nte lÍst in Geonieuws januaÍi 1999), ii) de leden die
uiterlajk op 31 januari 1999 hun wens om effectief lid te worden schriftelÍk bí de secretaris
hebben binnengeleverd. Personen die op 3'1 januari 1999 nog niet in regel waren met hun
ledenbtdrage zijn niet stemgerechtigd.

Ook de toetredende (d.i. de niet-stemgerechtigde) leden worden vriendelijk uitgenodigd om
de vergadering bij te wonen en er eventueel vragen te stellen.

leder effectief lid dat de vergadering niet kan bÍwonen, kan zich door middel van een
volmacht door een ander effectief lid laten verlegenwoordigen. Niemand kan houder zijn
van meer dan één volmacht. Ten einde de vergadering een zo representatief mogelÍk
karakter te geven, worden de effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn, vezocht van

deze mogelijkheid gebÍuik te maken. De volmachtformulieÍen vindt u in Geonieuws januari

1999.

Agenda

1. Jaarovezicht 1998.
2. Financieel verslag '1998 en budget 1999.
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3. Verslag van de commissaÍissen (de heren Torfs en Deplus).
4. Vaststelling ledenbijdrage 2000.
5. Verkiezing Raad van Bestuur.
6. Varia.

Bestu van 13 dscombor 1998

í. Financiële toestand í998 en budget 1999

Het budget voor 1999 werd opgemaakt.

2. Werking í999

a Voordrachten : programma tot einde juni klaar.
a Wefugroep Fluorescentle : plannen voor teksten Geonieuws en op de website, diareeks.
. Werkgroep Technische realisaties : foto-specimen-drager en Íocuseertafeltie in de

maak.
a Geonieuws.
a Mineraalvan de maand: Loten van de oude stock zullen te koop aangeboden worden.

a Minerant99. Reeds 188 m deÍinitief gereserveerd. Randactiviteiten : opstelling van een
identiÍicatiekast met stukken waarvan de vindplaatsgegevens onvolledig zijn in de hoop
op reactie van het publiek met de juiste gegevens. Tentoonstelling door P. De Bondt :

Belgische mineralen. Internet-demo en projectoÍ worden naast het secretariaat
geplaatst.

. Standgeld Minerarl 2000 : 1500-BEF per meter.

a Uitstappen: werkgÍoep edelsteenkunde (en andere belangstellenden) naar Leiden in

maart, ook plannen voor Parijs en Londen. Tsjechiè | gegevens woden ook naar
andere clubs doorgespeeld

. Bibliotheek I Mon Schuybroeck kan hulp gebruiken.

3, BestuurveÍkiezingen

Uittredend en mits kandidaatstelling herverkiesbaar zijn : P. Van hee (voozitter), G. Rogiest
(ondervoozitter), P. Bender (4jaar verkozen), F. Balck (door het lot aangeduid).

4. Lidgeld 2000

De lidgelden voor 2000 worden niet verhoogd.

5. Varia

P. Tambuyser zal vanaf oKober een beginnerscursus "Mineralen herkennen' geven. Een

kleine bijdrage zal voor het cursusmateriaal gevraagd worden.
2000 : 25 ste jaaÍgang Geonieuws en 25ste Minerant : feestacties woÍden oveMogen.

P. Van hee
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Samenaankoop : boek "1 Minerali nei Francobolli"

Dit ltaliaanse werkie rolde in september 1998 van de pers. Ook al hebben we het zelf nog

niet gezien, toch een kleine bespreking van wat het zou moeten bieden

De Èngelse ondertitel "M,inerals rn Starnps" klinkt misschien een beetje grappig maar

zegt on-s wel waar het over gaat : een boek over postzegels die mineralen afbeelden

Het boek is gebaseerd op de verzameling van O GRUBÉSSl' professor in de mlneralogle

aan de Uni;ersiteit van Rome 9!.fervent filatelist Tijdens een tentoonstelling van zijn

postzegelverzameling, ter gelegenheid van het 16e congres van de IMA te Pisa in '1994'

bleek e-r zoveel interesse té zijn voor dit onderwerp' dat de Società ltaliana di Mineralogia

e Petrologia besloot om de publicatie van een uitgebreide catalogus van deze

verzameling te sponsoren.

Het boek bevat 224 pagina's, meet 21t28 cm en is hoofdzakelijk in het Engels

qeschreven. Alle (lees; meèr dan 900) postzegels die mineralen (in de brede zin van het

ioord) afbeelden en uitgegeven werden tussen 1932 en 1996, werden in kleuren en op

wàre 'grootte in dit werk afgedrukt De indeling van het boek is als volgt: op de

linkerbïadziide vindt men de nàam van het land, met daaronder een tabel ln deze tabel

staan voor elke postzegel of blok een volgnummer' het jaar van uitgave, het onderwerp'

de faciale waarde, het vvert&Tellier nummer en het nummer van de set vermeld Op de

rechterbladzíde staan de overeenkomstige illustraties

Priiskaartie van dit alles is 80 000 - ltaliaanse lire Rekening houdend met de 10 000

lire voor áe vezendingskosten en de 6% Belgische BTW' is de uiteindelijke prijs van dit

boek dus net geen BÈF 2000. HopelÍk kunnen we de prijs drukken door middel van een

samenaankooi. Leden die geïnteresseerd zijn in dit werk, nemen dan ook best zo snel

mogelijk (ten laatste op 28 Íèbruari '1999) contact op met Herwig Pelckmans (coórdinaten

zie binnenkaft Geonieuws).

8 en I mei 1999
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beurzen en tentoonstellingen

Beuzen vóór1421999: raadpleeg het vo ge nummervan Gèonieuws op p.10.
lnformatie over de beuaen in Duitsland bercikte ons tè laat om opgenomen te worden in
Geonieuws.

06-07 02
07 D2
07 02
13-14 02
14 02
20 02
20-21 02
20-21 02
20-21 02
20-21 02
21 02
21 02
26-28 02
27-28 02
27-28 02
27-28 02
27-24 02
2A 02

06
06-07
06-07
06-07
07
07
07
12-',14

1314
13-',I4

a
NL
NL

NL
GB

NL
a

I

NL

CHARLEROI. Palais des Exposilions Av. De l Europe 21. Beuís (M-F). i0-1 8 h.
ZWOLLE. Bíoerenkeík. AchteÍ de Bíoeren 1 8eurs.
DEN HAAG. Grote kerk Rond de GÍore KeÍk 10 8euÍs.
CECINA. Palezzelto dello Sporl, via Napoli Beurs (M-F).
EINOHOVEN. MotelVan derValk, Aalslerw€g 322. aeuÍs. [']
ROMFORD. N.Romford Comm Cenlre, Clockhouse Lane, Collier Row. 10-16 h Beurs
BOURG-EN-BRESSE (01). Parc des exposilions, Íoule du Ponld'Ain. Beurs.
BEAUMONT {63}. Salle des fêtes, Íue de I'hólelde Ville. Beurs.
DRANCY (93). CenlÍe CultuÍel du PaÍc, place AÍistide BÍiand. Eeurs (M-F-J-E).
PAU (64). Háll AdouÍ. Beurs (M-F)
LEIDEN. GÍoenooÍdhállên, Will€m de ZwijgeÍlaan 2. BeuÍs. Í'l
HIJY. Hall Omnisports, Av. de la Croix-Rouge 4. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
ETAMPES (91). Salle des Fétes. Beurs (l\,,|-F).

SAINT-CHAMAS {í3). Beuís (lvl F).
BELFORT (90). Salle des Íêtes, place de la Republique 8euÉ (À,,|,F,J-E).

PlsTolA. 8ai-das ([4).

BEAUMONT {63). Salle des Íétes, íue de l hólel de Ville. Beurs.
NUMEGEN. Jan lvassinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. Beuís

AMERSFOORT. Congrescenl.um De Flinl , ConinckslÍaát 60. Beurs
BOURGOINJALLIEU (38). Selle polyvalenle Beurs.
FLOIRAC (33). Maison des Arls et Loisirs, ávenue Pieíe CuÍie. Beurs.
HENNEBONT (56). Centíe socio-cultuíel. Beuís.
EINDHOVEN. oorint Hotel. Vestdiik 47. Beurs.
HANNUT. Marché CouveÍt. Beurs (M-F-J). InÍo : tel . 0 tgl33 20 27 .

OXFORD. Coníercnce Cenlre,333 Banbury Road. 10-16.30 h. BeuÍs (M-F)
SOLOGNA. Kongrescentrum, Piazza della Coslituzione 5/C. Beurc. Vridag 12.20 vooÍ
handelaaÍs, zaterdag 8.30-19.30 h zondag 8.30-18.30 h.
YORK. York RacecouÍse. 10 17 h Beuís.
ALLAUCH (f3). CenÍe SaintExupéry. Bews. Opgelet: anderc bronnen geven als dalum
6-72 op !
WITTELSHEIM (68). Gymnase du CenÍe. Eeurs (l\,4'F).

GRIGNY (69). Beurs (lV-F).
RENNES (35). Salle Rennes-Congrès', 27, Bd. De Solíérino 8eurs.
RIJSWIJK. VolmeÍlaan 12. Beurs (M-F). 10-18 h.
ARLON. Íllaison de la CultuÍe. 8eurs. Info lel. 063 227660.
VIEN-ANTHISNES. Val Pierrvs. Beurs. InÍo lel. 04 3836526.
BREDA. Opgelel : locatie nog nielbekend Voor info lelfax 00 31 79 3312047
PARIS-HILTON (75). Hótel Hillon, 18 Avenue de Suffren, Paris XV. Beurs.
ZWUNDRECHT (tlL). Develsteincollege, O€velsteinsingel
Zie adveientje op de volgende pagina.

13-14 03
13-14 03
13-14 03
13-14 03
13-14 03
14 03
14 03
19-21 03
20 03

03 NL
03F
03F
03F
03 NL
038
03 GB
03 1

03 GB
03F

NL
B

B
NL

NL

llineralenbou|! van ACAiI (Schot6n). í0-í8 h.

!0h : ÍtlevÍ. S. Swaenen, Hoge KaaÍt 73, 2930 Brasschrat Tol.
03165í 7926.
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Beurs van Naulllus' í0-18 h.
lnfo ; De hê€r J. Gryson, Sint-Lucaslaan í6 8'8310 Bruggo 4

Tê1. 0ítt3559à5. E-Ínail : nautbeur3@yahoo'cqn

Hoewet aleze bêueenkalendêí met de grcotste zoíg wor'lt sam€ngostêld neêmt dê rèdaktie van
'èííiiirï" g"ii iixài" vehntwooídèt kheid mêt betge*kins tot cte iuistheid van dè sasevens'

voonteer ee; rcis te ondememen om een beufs te bezoeken nden wii u aan kontakt op te namon mea

aá irgànis"toren of cle gegevens op een andeíe mdnieÍ te veÍifiërcn Gegevens m'bL de

oroanisatoren van beurzen kan lJ in .!e meeste gevatlen bêkomen bii het setuêta 
'at 

ol de rcclal<tie

vin Geonieuws.

lntemationale beurs
20 maart 1999 ' van

van mineralen
10 tot 17 uur

en fossieren

Develsteincollege
Develsingel 5

N1.3333 LD
Zwijndrecht

lnfo : + 31 182 538 539g@odfe

%'uoio.,/óa*--l*"7"&-tt>
vooi dc hdl' ttvbg ed vltrií.last:
Esth.tische Gn dctor.dev. itukkctr

B.ddstrl, rn eor.hsdl tot muFunstutld' At*.os{' usA
Asêrhjst, Asmr, To.mzlii!' BÈzjlil

Ápophylliet, Gttoliet, Heulddict, M6oliêr,Slolet.t' Indi'
Aqlsanin, Grda.t, Top..s, Toetfulijb' hpis lazlli' P.ki,t:n' À&hanch

Chdict, Ru.l.nd

Voor de vetzamaltaÍ:
Miner.ler! vstr lda.siekc vindplaab'n

Au.elir.. wardi.L tt .r' Cubb.t 6 nderno vm rnder.vindPbrBcí É Crn'd'
D.nbEcL Sel@d, rcip.) ên Dincolo En r.<Lrc ddpltÀr'a it Mqjco

A.Eophyllicr, sr€lldiei, ZilÈr, Goud en óicmld vat .ndd vindpl'àso in Gos

Voor dê 3yltemctielcÍ:
Md du 4OO v.Echileóde hjneó16 vd bcrc.h& viÓdpl"$cn:

Koll (GOS), Mónt S.itt HilG (csda)r
Monte Sohm. (I.di.), Rei.hdb.ch (Duibhd)

H.Dd4. B*qstr.t rO' B'')30lt .t lcr& (G'rt)
Td. +J2 (0)9 227 12 t0
Fa +32 (0)9 227 óri 04
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mineraal van de maand
whewelliet

g. cornelis

Deze maand hebben we gekozen voor een mineraal uit de Íamilie van de organische
verbindingen. In de natuur komt een Íeeks veÍbindingen voor die alhoewel ze oÍganische
zouten zijn toch als mineraal worden aanvaard omdat ze van anorganische oorsprong
zijn, wat inhoudt dat eÍ geen levend organisme nodig was om ze te vormen. Vermils we
deze mineÍalen op beuzen niet dikwijls te zien krijgen is dit een unieke gelegenheid om
zo'n "organisch mineraal" in de vezameling te hebben.

Deze maand hebben we dan ook gekozen voor het mineraalwhewelliet.
whewelliet is een oxalaat met als chemische formule CaC2Or . HzO. Het kristalliseert uit
in het monokliene sysleem in de klasse 2/m. De Íuimte groep is P21ln. De roosterkon-
stantenzijna=6.2764,b=14.561Áenc=10.0124,b=,|07005'.Whewellietistwee-
assig positief met (Í = 1 .489 , Ê = 1 .553 , T = 1 .649 , 2V -80'. De hardheid is 2,5 tot 3 op
de schaal van Mohs. De densiteit is 2.21. Whewelliet heeft een zeer goede splijting in de
richting f1011en goed in de richtingen {001} en {010}. Oe breuk is schelpvormig.

Kristallijne massa's tot I cm gÍoot komen voor, en in Sachsên en Thuringen komen
individuele beëindigde kristallen voor tot meer dan 5 cm groot. Er werden
kristalaggregaten gevonden tot een kleinê kilogÍam !De kristallen zijn meestal
kortprismatisch met onregelmatig gevormde vlakken. Tweelingvorming is Írekwent met
hartvormige en prismatische kristallen die het uitzicht hebben van pseudo-rhomboëders.

Figuur 1

Whewelliet-kistal van een kleine 4 cm
groot, gevotden in 1967 in de nijn
Haftenstein, Sactuen. Naar Schaler (1991 ).
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De kleur kan varieren van kleurloos over wit tot geel en bruin. De glans varieert van
parelmoer tot vetglans. De kristallen zjjn doozichtig tot doorschUnend.

Whewelliet werd in 1852 beschreven door Brooke en Miller. ZÍ noemden het mineraal
naar de Engelse natuurkundige William H. Whewell. De type-vindplaats van het mineraal
is niet bekend.

Alhoewel Whewelliet een organische samenstelling heeft (het is het Ca-zout van
oxaalzuur) , vindt men het ook als hydrothermaal mineraal in ertsgangen, in septaria en in
steenkoolaízettingen.

De vereiste anorganische omstàndigheden waarin een mineraal die naam waardig
ontstaat zÍn niet altijd even duidelijk. De voorkomens van Freital-Burgk en van Zirkau
houden rechtstreeks verband met aÍzettingen van steenkool, waarbij wel degelijk ook
organische substanties in de geologische soep geroerd werden.

In de voorkomens van Schlema en Rommeling daarentegen is de koolstofbron de grafiet
uit de Siluur-schieffer, die in oxyderend milieu omgezet wordt in oxaalzuur, dat op zijn
beurt kalksteen kan oplossen onder vorming van calcium-oxalaat, whewelliet. In de
biologische natuur ontstaat oxaalzuur in zwak zuur of neutraal milieu o.a. als
stofwisselingsproduct in schimmels.

Enkele bekende vindplaatsen :

t In septaraa, langsheen de Huron-rivier in Erie County, USA.
I In een steenkoolader in Burgk, nabij Dresden, Sachsen, Duitsland.
t Samen met calciet en zilver nabij Freiberg, Sachsen, Duitsland.
t Bij Kladno-Pchery, Tsjechiè.
o Sàmen met tetrahedriet, carbonaten en kwarts in de Sainlsylvestre mijn, Urbais,

Eizas, Frankrijk.
r In calciet-aders in leisteen aan de Yareg-rivier in Zuid Timan, Rusland.

Voor zover we hebben kunnen nagaan werd whewelliet nog nooit in Belgiè gevonden

De Whewelliet kristallen die we u deze maand kunnen aanbieden zÍn aÍkomstig van
Ricina, Bohemen, Tsjechië. De kristallen zijn gegroeid op kalksteent en zÍn tot 3 mm
groot. Alle stukken bevatten tientallen vrijstaande kristallen, waarvan sommige mooie
tweeltnoen vormen.

Fiauur 2. Enkele whewellietkistallen. naar Goldschmidt (1923)
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Figuur 3. Wewe iet+ista en van de mijn Haftenstein. Naar Hofmann (1991).
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lengenbach anno í999

rik dillen

Reeds in 1988, alweer 10 jaar geleden dus, verscheen in dit tijdschrift een bÍdrage met
als titel i "Lengenbach is dood... lang leve Lengenbach ?". Wel, het is zover, of toch zo
goed als. Hier is het verhaal.

Na meer dan 40 jaar staakte de 'Arbeitsgemeinschaft Lengenbach, AGL" haar
aktiviteiten. Zoals u weet werd de Lengenbach groeve uitgebaat met wetenschappelijke
doelstellingen. In totaal werden een dertiental nieuwe mineralen beschreven, werden een
paar tienduizend specimens officieel geidentificeerd en gekatalogeerd, verdwenen vele
tienduizenden specimens ongekontroleerd in vezamelingen, en werd een schat aan
wetenschappelijke gegevens vezameld.

Het feit dat de uitbating van de groeve werd stopgezet heeft geenszins te maken met een
gebrek aan vondsten : het laatste ontganningsseizoen heeft zelfs nog een nieuw mineraal
opgeleverd dat nog moet beschreven woÍden. De oozaak is veeleer dat de drie grote
musea die deel uitmaakten van het consortium venadigd zajn met specimens, en dat voor
de verdere uitbouw van de groeve enorme nieuwe investeÍingen nodig zijn-

Hoe moet het nu verder ? ledere vezamelaar weet wat de Lengenbach-groeve voor de
toeristische sektor in het Binntal betekent. Honderden gezinnen kiezen jaarluks net het

Binntal uit voor hun vakantie omwille van de
Lengenbach-groeve. Als de groeve gewoon zou
gesloten worden is men uit veiligheidsover-
wegingen en omwille van herstel van het
landschap verplicht ze volledig op te vullen,

1. zodal ze als vindplaats voor mineralenver-
zamelaars volledig en voorgoed verloren zou
zin.

Zover is het evenwel (nog) niet. Er werd in Binn
een nieuw consorlium opgericht, de
"lnteressengemeinschaÍt Lengenbach, lGL",
met als leden : de gemeente Binn, Toni lmhof,
Stefan Graeser, l\rarkus Écker, Thomas Rober,
Erich OfÍermann, Valentin Sicher, Odilo
Schmid.

De IGL stelt zich tot doel de gÍoeve in de
huidige toestand in stand te houden, en ervoor
te zorgen dat geïnteresseeÍden nog aan hun
trekken kunnen komen. Er zal dus op beperkte
schaal nog wat gewerkt worden in de groeve,
en vezamelaars kunnen blijven zoeken op de
storthoop, al zal daar vermoedelijk wel
geleidelijk minder en minder vers materiaal

_.1
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worden aangevoerd. Dit alles indien voldoende geld gevonden wordt, want men is nog
volop op zoek naar sponsors. Wie zich daartoe geroepen voelt kan terecht op de
postcheque-rekening van de SVSIíF (30-18606-3 Bern) met de vermelding
"Lengenbach".

Líterctuuropdave

Comelb G. (1997), 'Het Binntal anno 1996", Geonieuws 22(1), 15-17.
Di en H. (1988), "Lengenbach is dood... lang leve Lengenbach ?", Geonieuws 73U),

80-83.
Di en H. (1992), "Lengenbach anno 1991", Geonieuws 17(2),30-38.
Graeser S. (1998), "lnteressengemeinschaft Lengenbach, IGL", Schweizer Strahler

U(7), bijlagen, a13.
Hofmann 8., Graeser S., lmhof T., Sicher V., Stalder H.A. (1990, 1992), "Mineralogíe der

Grube Lengenbach", Naturhistorisches Museum Bem
Stalder H.A., Embrey P., Graeser S., NowackiW. (1978), "Die Míneralien des Binntales",

Naturhistotisches Museum Bern.
Schwan2 J., Schupbach T., Gorsatt A. (1994), "Das Binntal und seine Minerclien".
Stalder H.A. et al. (1998), "Mineralienlexikon der Schweiz', Veílag WepÍ & Co. AG, Basel,
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geo-nieuws koÉ

Dê "echto" bê!6kenb van mingraalnamen

Eenieder die al eens een artikeltje over mineralen gemaakt heeÍt met zijn computer, weet
dat de meeste tekstverweÍkende programma's ook oveÍ een spellingscontrole
beschikken. Vroeger waren deze spellingscontroles beperkt tot het opzoeken van alle in
de tekst gebruikte woorden door het programma. Werd een woord niet teruggevonden in

de lÍst van de gekende woorden, dan kreeg men automatisch de vermelding "Niet
gevonden"op het scherm en de kous was aÍ.

Tegenwoordig zijn computers en programma's veel krachtiger. De meeste
spellingscontÍoles gaan dan ook een stapje verder dan vroeger: als ze een woord niet
terugvinden in hun reÍerentielijst, komen ze vaak met een alternatief op de proppen I Het
programma gaat er immers van uit dat het bewuste woord wel eens ÍoutieÍ getypt zou
kunnen zijn, en zoekt dan ook naar woorden die sterk op het probleemwoord gelijken. Het

spreekt voor zich dat het loslaten van de spellingscontrole op een têkst vol

mineraalnamen soms leuke vondsten oplevert ! Een greep uit het resultaat van een niet
nader genoemd programma dat een Engelse tekst controleerde:

Bovenstaande is slechts een minuscuul voorbeeldje van het potentieel van de
spellingscontroles. AíhankelÍk van de gebruikte tekstveMerker en de gebruikte taal, komt
men uiteraard talÍÍke andere grappige "vondsten" tegen .... Of zou augiet toch genoemd
zij4 naat de maand waa.in het gevonden werd, zou adelite enkel voor volwassenen zijn,
zou je van apatiet honger krijgen en van berliniet zwaarlijvig worden? Misschien eens
vragen aan die baziriete bonattiet die steeds brookiet was door zijn bÍauniet I

[H. Pelckmans]

admit toelaten
adult volwassene

artist kunstenaar

burliness zwaarliivioheid
bandit bandiet
beatified zaliq verklaaÍd

oeusrte
bloodies bloederi

boracite
botanist botanist
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Verza eonkomat in N n

Van vrÍdag 23 juli tot zondag 25 juli organiseert de Noorse "Association oÍ Mineral
collectors" een wat speciale mineralenbeurs, waarbij deze keer speciaal de nadruk wordt
gelegd op kontakten met andere verzamelaars, uitwisselen van ervaringen en...
mineralen, voordrachten en excursies. Er zullen wel handelaars zijn op de beurs, maar
toch worden speciaal de amateurs naar ginder gelokt. U kan in de buurt vrij kamperen, er
is op zaterdagavond een feestavond, er zin talrijke interessante vindplaatsen in de buurt
en u kan er desgewenst ook een duik nemen of gaan vissen...

De manifestatie gaat door in EidsÍoss, op zowat 50-60 km ten zuidwesten van Oslo.
Misschien bent u wel geneigd om uw vakantie-planning wat aan te passen om erbij te
kunnen zijn ?

Voor meer informatie kan u terecht
via e-mail bij Hans Vidar Ellingsen (hansve@online.no), bij Thor Sorlie (kts@of.telia.no) of
bij Ronald Werner (rwerner@online.no)
oÍ via het internet : http://home.sol.no./-rwerner/nags/ nags-messe-gg.htm
of per post bí de heer Ronald WERNER, Tinnegrend Stasjon, N-3670 Notodden.

[Rik Di en]

Kortê mineralogbchè nlo o3

Basatuminiet is niet meer. Nauwkeurig ondezoek aan de twee aluminiumsulíaten
Íelsóbanyaiet (type-vindplaats Felsóbanya, Hongarije, nu Baia Sprie, Roemenië) en
basaluminiet (type-vindplaats lrchester, GB) hebben aan het licht gebracht dat beide
mineralen identiek zijn. Basaluminiet moet beschouwd worden als een microkristallijne
variëteit van Íelsóbanyaiet. Hydrobasaluminiet, dat ook in lrchester, GB gevonden werd,
blÍft echter als zelfstandig mineraal overeind.

Mereheadieí PbrO(OH)Cl, is een nieuw mineraal afkomstig van de Merehead Quarry,
Shepton Mallet, lrendip Hills, Somerset, GB. Deze groeve is ook al de type-vindplaats
voor mendipiet. Mereheadiet vormt korrelige geelachtige tot oranjegele aggregaten,
vergezeld van o.a. mendipiet, hydrocerussiet, chloroxiphiet, blixiet en parkinsoniet. Zoals
uit de formule blijkt is mereheadiet chemisch nauw verwant met blixiet en ook met
thorikosiet, dat in de slakkenmineralen van Lavrion werd aangetroffen. We vermelden de
ontdekking van mereheadiet omdat in sommige stukken (mendipiet en chloroxyphiet) die
rond 1980 in de MKA in omloop waren dit mineraal wel eens zou kunnen voorkomen,
hoewel de kans beDerkt is.

[Rik Dí en]

Hill oÍ Bill... ? Eill ot Bell... ?

Uit recente discussies op een mailing list op het Internet bleek
ven/varring bestaat m.b.t. nogal gelijkluidende namen van mijnen in

voor u even samen wat we uit al die discussies geleerd hebben.

dat er een enorme
Arizona. We vatten
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Silver Bill mine
EÍ zÍn in feite twee mijnen met dezelfde naam an Cochise County, Arizona : de eerste,
ook "The Intervener" genoemd, lagt in de buurt van Tombstone, in het uitersle zuiden van
Arizona. De tweede ligt in de buurt van cleeson, een voormalig mijnstadje aan de
zuadelijke uitlopers van de Dragoon Mountaans. Beide mijnen zijn bekend voor de
wulfenietkristallen die er voorkomen ; de beste specamens komen wel van de Silver Bill
mÍn bÍ Tombstone. De Silver Bill mine bij Gleeson leverde o.a. de volgende mineralen
opi aurichalciet, cerussiet, chlorargyriet, coronadiet, hemimorfiet, plattneÍiet, rosasiet,
smithsoniet en wulfeniet.

Silver Bell mane
Er is een eerste Silver Bell mine in de Silver Bell l\rountains, in Pima Co., niet ver van de
grens met Pinal Co.. Hier werd o.a. materiaal gevonden dat prachtig fluoresceert in drie
kleuren : willemiet, calciet en fluoriet.
In de Hualapai Liloutains, l\,ilohave County, as er een groep mtnen en mÍntjes die de Silver
Bell group genoemd worden. Verder is er nog een Silver Bell mine in Maricopa Co., een
paar kilometer ten zuidoosten van Wackenburg (zegt het mineraal wickenburgiet u iets ?).
Tenslotte is er nog eentje met dezelfde naam bij clobe, in Gila Co..

Silver Hill mine
Er zijn twee mínen met de naam Silver Hill mine in Pima County, Arizona i één in de
Cerro Colorado l,lountains, bij de grens met Santa Cruz County, en één in de Waterman
Mountains. niet ver van de... Silver Bell mine I

In de Silver Hill mine in Pima county wordl o.a. gevonden : aurichalciet, bÍochantiet,
calciet, galeniet, goethiet, kaoliniet, murdochiet, osarizawaiet, plattneriet, kwarts, Íosasiet
en willemiet.

Samengevat I er zijn in Arizona 2 Silver Hill mines, 4 SilveÍ Bell mines en 2 Silver Hill
mines I De les die u hieruit ongetwijfeld trekt is dat bij elk specimen een heel nauwkeurige
vindplaatsbeschrijving hoort. Dat geldt zowel voor matêÍiaal dat u zelf vindt als voor wat u
aankoopt of ruilt.

[Rik Di en]

lllichaêl Fl€iacher oveÍleden

Op 5 september 1998 overleed in de leeftijd van 90 jaar, de beroemde mineÍaloog
Michael Fleischer. Hij studeerde scheikunde, maar wÍdde zÍn professioneel leven aan de
mineralogie en de geochemie. Hij bekleedde talrijke hoge posten : hÍ is o.a. voozitter
geweest van de l,ilineralogical society of America, de Geological Society of Washington
enz.

Bij vezamelaars is hij wellicht het best bekend in verband met zijn werk op het domein
van de nomenklatuur van de mineralen. Gedurende twee jaar hielp hi o.a. W.E. Ford bi
de redactie van de toenmalige "Dana's System of Mineralogy'. GeduÍende meer dan
twintig jaar vezorgde haj de rubriek'New mineral names" in The American Mineralogist.
Van 1959 tot 1974 was hij voozitte. van de CNMMN (Commission on New MineÍals and
Mineral Names).

Deze Íunktie bezorgde hem de nodige mogelijkheden om de beroemde "Glossary oÍ
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l\rineral Species" uit te geven, een handboekje dat zowat iedeÍe vezamelaar ter wereld in
zijn bezit heeft. Heel binnenkort verschÍnt trouwens de volgende (achtste) uitgave van dit
onmisbare werk.

[Rik Di en]

Intomsfional of Micromounte|8

De achttiende editie van de International Directory of Micromounters verscheen zopas.
Deze directory wordt om de twee jaar gepubliceerd, telkens in de heíst van oe even
jaren. De bazisprijs bedraagt 7 USD (+ vezendingskosten).

Geinteresseerden kunnen rechtstreeks kontakt opnemen met de heer Roy l. Grimm,
91554 Hitching Post Ln., Laurel, MD 10723-153í, USA.

Elêctronlschê vórsio vatr Gêonieuws

Beschikt u over een PC, een modem en een e-mail adres ? Dan kunt u gralis en voor
niks maandeliks een electronische preview krijgen van Geonieuws, ongeveer 3 à 4
weken voor hí gedrukt is. Om de download{ijd te beperken worden wel de figuren
geèlimineerd, en wordt het bestand gezipt.

Geïnteresseerd ? Stuur dan een e-maillje aan dillen@glo.be.

MLEI\Í
Je hobby ? Jc passic ? Jc bcroep ?

Welkom in de wereld van

Da- b ldtal i ón !
Ruwe mineÍalen, juwelen, gereedschap (hamers, beÍels, steenbeweÍkings-
machines) instrumenlen (loupes, micÍoscopen, Uv-lich!, Ceigerteller, kom-
passen, ultrasoonbaden), presentaliemateÍiaal (JOUSI-doosjes, standaards,
sokkels). enz. .,.

INTERESSE ? Bel of schrijf orrs voor een graÍs katalogus.
Ook welkom na telefonische afroraak in onze show-room.

Wii ziin aanwczig op mineralenbcuzen-

-. ,r-iNÍÉRmrsrÁL }- .
. .i |ÁaaÀ De60ft[ [,t

.;;.;d;;:

Olmcnlaan I
3O50 OUDNE\,€RLEE

lArFrs:olóÍ10,65.39

NTERKRISÏA
MINERALEN -TOEBEHOREN
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aanwinsten voor de bibliotheek

h. dillen

. Minerales de la íegion de Murcia

Espinozê M.M., Nieto P.P., Garcia-Mignel J.G., 1996, Asocjacion ADNCqM, 165 pp., IOOO
genummercle exemplaren, ISBN 84-60554-04-x, Spaanstêlii, prijs ongeveer 750 BEF, 16.5 X 23.s

De streek rond Murcia, inclusief o.a. La Union en Cartagena, omvat een hele reeks
bijzonder interessante vindplaatsen, en heeft ook een rijke mijnbouwgeschiedenis achter
de rug, zoals u af en toe (ook deze maand weer) op de titelpagina van Geonieuws al kon
merken. Een kleine 100 pp zijn gewijd aan beschrijvende mineratogie (ongeveer jso
species), en ongeveer 50 aan de vindplaatsen. De enkele tientallen kleurfoto's zijn van
wisselende kwaliteit : van ronduit overbelicht tot de perÍectie. Dit boekie zou u zeker
moeten raadplegen wanneer u in deze stÍeek met vakantie wil gaan.

. MicromineralsofMont-Saint-Hilaire

Fisher R.W., Glenn G.H., 1989, ptivé-uitgavo, ISBN 0-9694084-0-4, prijs ongeveet |BOO BEF,
Engelstalig, niet-gepagineed, formaat DIN A4.

De vindplaats Monlsainf H jlaire behoeÍt niet te veel kommentaar. Ze ligt op een 70 à B0
km ten oosten van Montréal, Quebec, in de Monteregian Hills. Vele tientallen heel
zeldzame mineralen worden er gevonden, en in functie van de ontginning dulken maand
na maand nieuwe spectaculaire vondsten op. EnÍin, spectaculair, als je van
micromineralen houdt.

Het boek bevat honderden schetsen van mineÍalen, die helpen bij het identificeren van de
talloze op elkaar lijkende silicaatmineralen, in alle denkbare tonaliteiten van wit, vuilgeel,
grijswit... De pentekeningen zÍn bÍzonder goed gemaakt, en zijn in de praktjjk best
bruikbaar.

. Gem minerals of Victo a

Birch 8., Henry, D., The Royal Society of Victoia, Austrclia, Special Publication # 4, 1997, 120 pp ,

120 kleuioto's,20 landkaaften in kleuL formaat DIN A4, píiis ongoveet 35 AUD (excl
verzend ingskoste n ), E n gel stê lig.

De auteurs hebben beiden een leidinggevende Íunctie in het'Museum of Victoria". Het
boek behandelt de pracht en diversiteit van de edelsteen-mineralen van Vactoria.
Australiè, met o.a. de ontdekking, belangrijkste vindplaatsen en geologische situering van
diamant, saÍfier, robÍn, zirkoon, topaas, toermalijn, granaat, kwarts en vele andere
mineralen die als (half-)edelsteen gebruikt worden. Zowel inhoudelijk als grafisch js het
boek zeer vezorgd.

46 Geonieuws Z!e), februai 1999



. Kupfer und sêinê Minèralien

Anoniem, Minerclientage Manchen, Messethemenheft, 1 997.

Dit is de jaarlijkse catalogus van de mineralenbeurs van lriinchen (editie '1997), met
naast de lijst van exposanten en dergelijke, ook steeds een aantal artikels die het
vermelden waard zijn. De inhoud ziet eruit als volgt:

20 l\,rineralien im Marmor. Carrara
21-23 Pc-workshop
24-27 Herrengrunder Kupfe.gefásse
28-29 Unsere Briefmarken-Ecke
33-1 15 Kupfer und seine Mineralien
116-167 400 Millionen Jahre Baum

. A mineral collector's guide to common mineral names, their origin and
meanrngs

Powell Dary , Diêmond Dan Publications, Manchester, N.Y., USA, 1995, 144 pp., Engelstalig, pr;i,s
10 USD (+ verzendingskosten), 13.5 X 21 cn.

Het vooMoord van dit boekje begint met een zinnetje dat de auteur typeert : "This book
was fun to compile. I hope you find it fun to read." De auteur heeft zich geamuseerd met
uit de historische vakliteratuur allerlei details op te vissen over de ethymologie van
mineraalnamen. Enkel de courante mineraalnamen komen aan bod, maar het boekie is
niet duur en leest inderdaad plezierig I

. Eifel

Erdnann C., Píeffêí K.-H., Sanmlung Geographischet Fl)hret # 16, Gebr. BorntêegeL Bedin,
1997, ISBN 3-443-16012-3 btosch., 315 pp., Duitstalig, 13.5 X 19 cm, prijs ongeveet 49 DEM (+
vetzendingskosten).

Dit boekje brengt een geografische benadering van het prachtige Eifellandschap, waarbij
geologische aspecten ílink in de verf worden gezet. Een aanrader voor al wie meer wil
halen uI zijn natuur-vakantre in de Erfel.

. Collecting Arkansas minerals : a reference and guide

Snith A.E., Jt., L. Ream Publishing, P.O. Box 2043 Coeur d'Alène, ldaho 83816-2043? USÁ, i SAN
0-928693-14-7, 1996, 149 pp., 15 X 23 cm, prijs 15 USD (+ verzending).

Het mag een prestatie genoemd worden om zo'n boek, met zelfs 8 pp. kleurfoto's, voor
zo'n lage prijs uit te geven. Het is een echte gids om zelf mineralen te gaan zoeken, met
alle nodige gegevens: nauwkeurige situering, beschrijving van de mineralen, informatie
over de status qua toegankelijkheid en eventueel noodzakelijke toelatingen enz. Dit
boekje is niet alleen nuttig voor wie ooit de kans krijgt om in Arkansas mineralen te gaan
zoeken, maar ook voor elke systematiek-vez amelaar, want die heeft zeker een aantal
Íosfaten van Arkansas jn zijn collectie. Aan te bevelen !
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uit onze tijdschriften
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261-276 Das Instilul íiir MineÍalogie und seine
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Humboldt-Universitát zu Beíin
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281'285 Eenyacaíil aus ostbayrischen und
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15'18 Barbosalile, Íondelite and olher phosphaies
íÍom Gunhealh Chrna Clay pit. SáinlAuslell.
CoÍnwall, England

19-22 Sector phosphorcscent gypsum crystals Írom
Mepal BÍidge, Bridge, CambridgeshiÍe, England

23-30 The silver and coball mineíalisalion neaí
Alva, Central Region, Scolland.

31-33 Hermotome íÍom Ercwnley Hill mine,
Nenthead, Cumbria, England

35-36 Valentinite frcm the lsle oí Àran
36-37 Antimonian claudetile Íom Wel Swine Gill,

Callbeck Fells, Cumb a, England
37-38 Alacamite, bolallackite and cumengeile fÍom

Abersoch, Gwynedd, Wales
38-39 Anilde, wnh bolállackile end clinoalacamile,

líom Castletown min6, Lochgilphead, Scotland
40 thaumasrte ííom High Sedlng mrne. Weardale.

Counly Durham, and from Shap, Cumbria,
England

41-42 Enargile gÍoup minerals from ScalebeÍ
Bridge, North YoÍkshire, England

' NAUTTLUS |NFO 2352), 10 98

' MTNERALOGTSCH TTJDSCHRTFT 29(4), 06.98

68 Belgische mineralen Sclaigneaux (zilver)
69-78 Zilver (veÍvolg)
79'82 l\,{ineralogische en gemmologische reis naar

B.azilië

' GEA í(3), 09.98

Thema-nuínmeí: Polen
69-70 Polen
71-74 De geologie van Poien
75-83 Enkele máÍkante punten op een geologische

89-107 [-4]neÍa en en minerale gÍondstoffen van

107-108 Polen welenswaaÍdigheden

' ROCKS AND MTNERALS Ë(5), 09 98

314-318 The culry malachile oÍ Schwaz-Brixlegg,

320-324 Llillinglon QuaÍry, SomeÍsel counly, New
Jersey, USA

325-328 ThÍee Scandinavian Museums (KongsbeÍg
en Oslo (N) i Copênhegen (DK))

344-346 A newtwin law, or whel ? (calciel)
348'350 Slereophotographs
352-354 Melalorbernile, Shaba Dislrict, ZalÍe
356-359 lt4inerêlogy oÍTuckers lunnel Tuckerville,

Hinsdale County, Colorado

' MTNERAL NEWS 14(S), 09 98

1/5'10 Zeollle-group minerals oflhe Conejo
Volcánics, Santa l\.lonica [.lounlains, Los
Angeles and Vent!Ía Co , CalifoÍnia, USA

1-2 Cubic garnets íound in l\,4aryland and ViÍginia
slÍearns (USA)

' Rtv. MTNERALOGTCA |TAL|ANA 22(3) 09.98

10-17 | mrneÍah drCrevoladossola (VeÍbano. Cusro
- Ossola)

19-21 | mineÊlidei Poríidi (Elbá)
22-23 Alta Val Codera (pegmatiel)
24'27 Tucson 1998
28-29 Genesis 1998 Crorino)
30-32 | minerálidellá cává "Niu Coíbu"

Noragugume (NU)
34-36 ValVánnino: rutilo e titánite (Alpen)
39-41 AggioÍnamento sui mineÍali delle scorie
42-43 Filatelia l\,4ineralogica
44-45 | mineÉli della scogliera di Casliglioncello

48 Geonieuws ?!(2), februari 1999


