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mka-kalender

Naandelijkse vergadering in het Kultuurc€ntrum Reinaerl, Eikenlêi 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor. om 20.30 h.

Een jaadijks terugkerend Íenomeen, een jaafijks terugkerend succes.

Iesl

uw

mine'alenkennis (en uw fanlasie ?) op eên speelse wijze... kwis mee !

naanddljkse wry..hirv in zael 'OP-SINJOORKE van de Vlaamse Jeugdherberg,
EÍic Sesselaan 2 tê AntwêÍpen (d.i. langs dê Singel/E17, lussen uitrit 4 en 5). Openbear
vervoer : tram 2 oÍ 4.
19.30

h

gelegenheid tot transaKies, identifikaties, tombola, afspraken vooí privéekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een gêzèllig
babbettje... Al8 mineraal van de maand worden deze maand specimêns van
zunleÍ aangebodên (zie artikel in dit nummer).

20.30 h

Rudolf Thomas ,is sêcrsÍanb van dê afdeling Bonn van de VFMG, en tevens actiel
minenlenverzamelaar Hij zal ons aan de hand van een rêeks schitterendê dia's niet
alleen laten kennismaken met het schbreiland Kda en zijn minenlen, maar ook met het
Geo/ogisc,? lnstituut van SinÊPetersàuíg. Meer algemene reisindrut(ken ontbteken
evenmin. Laat u niet afschikken door het íeit dat dezê voordracht in hêt Duits zal gcbracht worden : de dia's alleen al (in overuloêi-p4ec e) ziin mêer dan de moeite waard !

nbbaqina
Baiettuistallen v8,n de groeve "Barcb Minemls' in Fleurus, Henegouwen, België.
Veldbreedte 3 cm. Foto en vetzaneling J. Jensen.
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Vêrgadering van de werkgrcep èdalaíeenkund€ in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 AntwerDen. van 9.30 tot 12.00 h.

mka-nieuws
1l

Íebruari 1999 overleed mevrouw Mariêtte Van den Berghe, moedêr van Guido
Comelis, bestuurslid van de MKA. Z.i was gêboren in '1935. De redaKie, de raad van
bestuur van de MKA en alle leden bieden langs deze weg hun oprecht medeleven aan de
getroffen familie aan.

Op

Van Prof. Dr. Joris GEYS (voozitter van de B.V.P.) kregên !r€ dê volgende overdrukjes
voor onze bibliotheek :
GULINCK M., DEKEYSER W. (1958), "Le gisenent d'halloysite de Blaton", Bu . Soc. b.
géol. 66(3), 381-389.
JEDWAB J. en DEJONGHE L. (1982), "Contibution à l'étude minéralogique de I'indice
radioactif de Daverdisse", Bull. Soc. belge Géol. 91(4), 217-233.
ODIN G.S. ET AL. (1974), Analyse radioméWue de glauconies par les méthodes au
strontium et à I'argon : ldigo-miocène de Bdgique', Bu . Soc. belge géoL 83(1),
3U48.
ROUCHY J.M. en E. GROESSENS íí986r, "Signitication des pseudomorphoses
d'évapoites associées aux brèches viséennes dans /es sondages de yves
Gomezée (synclinoium de dinant, Belgique)", Bu . Soc. belgc géd. 95(2-3), 167175.
ROUCHY J.M. ET AL. (1987), "The lower catbonilerous (visean) evaporÍtes in nofthem
France and Belgium : deposifional, didgenetic and defotmational guides to
reconstruct a disrupted evapodtic basin', Eafth Sciencês 1:L 31-67.
GRAULICH J.M. (1954), "Une grcfre traversée pat lê sondage cle Wépion à 1000 n de
protondeuf, Bu . Soc. belge géd. 63(2), 11?118.
GULINCK M. (1982), éConcétions gresÈcalcaires dans les dépots Tongiens', Bu Soc.
belge géd. 91(4), 235.
WEIS D. ET AL. (1980), 'Les associations des minénux opaques et semi-opaques de la
roche ignée de la He e", Ann. Soc GéoL Belg. 103. 1í23.
Hiervoor uiteraard onze beste dank.
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beurzen en tentoonstellingen

Beunen vóór 21/41999 : nadpleeg het vorige nummor van G.oníauws op pp, 5+56.

18
24
24
24

04 B DISON. Salle des Fèles. Geen v€rdeÍe inÍormatie bekend.
04 F ALES (30). Parc des Exposilions du Capra.
04 B AALSÍtVIELSALM. MineÍalogische a(cursie van B.V.P. áfdeling Xenophora (Aatst),
waaÍaan alle lieíhebbers kunnen deelnemen, lnío :zie verder.
04 B WAVRE. Sladhuis.
Info :C. Oemaret. 32 rue des Ruchaur. 1490 Court-Saint-Etienne.
04 D KEMPTEN (ALLGÁU). Haus Hochlend. 9-17 h. Beurs. (M).
24-25 04 F
FOIITAINESLEAU (77). Salle des elections, Plece de la République. 8euís
24-25 04 F
SAII{TJUSÍ-EN-CHAUSSEE (80). CenlÍe Socio-Cullurel. Beuís (M-F).
24-25 04 F
CHAMPAGNOLE (39). Lycée PaulE. Viclor. Beurs.
24-25 04 D
ASC HAFF EN BU RG. nlertrankenhalle, Seidelstrasse 2. 12-18/$17 h. Beurs (M).
24-25 04 O
BAD SÀCKINGEN. KuÍsaal, RudolíEbeÍle-Platz. 9- 18/1 i -17 h. BeuÍs (M-E-",.
24-25 U A
HIMAERG/WIEN. Volk3ha|,|3. 10-17 H. BeurE (M-F).
24-25 04 A
SALZBURG/HÀLLEIN. SalzbeÍghalle, Salzbergbahn. 10-16 h. Beurs (M).
24-25 U H
TAÍAaA YA. Sporthá|. Aeurs (M).
24-25 M O
WIEHL. Eissporthalle. Beurs {lV).
25 04 D KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum. 10-17 h. Beurs (lvl). Opgelêl r deze berrs
wed hier en daat vooÍ 24/4 aangekondigd
25 04 B AALST. Sledelijk OndeMijsinstiluut. 10-17 h. Suti-beuÍs.
Inío : de heer Luc De Coninck. I\,{êesteÍstÍaát 65. 9100 NieuwkeÍken W. Iel. 03/7760350.
25 04 D ALSOORF (AACHEN). Rátheus, HubeÍtusstrasse (bij 454. 11-l7H.Beurs
25 04 NL AMSTEROAM. SporlcenlÍum Universileil Amslerdam, Dê Boêlenleán 46 (bÍ RAI
slation), Amslerdam-Buitenvelderl. 10-17 h. aeuÍs (M-F E,J).
25 04 D DORTMU D. Revierpark Wischlingen. 11-'17 h. Beurs (M).
25 U D LAHR. Sulzberghalle. t0-18 h. Beurs (lV).
25 04 D RHEINE. Stadthálle. 10-17h Beurs (M-E-F).
27-28 U D
FREIUNG BEISTULLN. Reichharlschacht. Beurs ÍM-E).
30 02 04 CAN MONTREAL {Ceneda). Aréna lvonl'SainlAntoine. 8200 rue ChénieÍ. Beurs
30-02 04 CZ TISNOV. Sokolovna zaalen gymnasium. 14-19/8-i7l8-i6 h. aeuís (M).
01 05 GA fLKLEY. The Winter Gardens. 1017 H. Beurs (M-Ei. Dalum onclet vooíbehoud.
01 05 D ILFELD, HARZ. Waldholel "Gànseschnábel", llÍelderTalT. 10-17 h. Beurs (M).
01-02 05 D
BAD EÍ$S. Kursaal, Rómerstrasse. 10-17 h. Beuís (M-F).
DORNBIRN. Kullurhaus.9-17 h. Beurs ff-Ê.
01-02 05 A
01-02 05 D
HALLE. Ausslellungshalle Peissnitz. 11-18 h. BeuÉ (M-F-J-E).
0l-02 05 FIN SEINAJOKI. Lakeuden Kivikerho. Eeurs {M).
01-02 05 CH BUCHS SG. BerufsschulzenlÍum. 10-18/10-17 h. 8euÍs.
01-02 05 CH ZURICH. Kongresshaus. '11-18/10'17 h. Beurs (M).
02 05 D FLAMMERSFELD. BoÍgerhaus. 11-17 h. Beurs (M-F).
02 05 F SAINT PIERRE LA PALUD (69). Salle des íêtes. E!4!l-beurc.
02 05 D KÓLN. Fachhochschule Kèln-Sldstadt, MainzersÍasse 5. 10-18 h. Beurs (ÀI,F).
02 05 NL IiEERLEN. CoÍneliushuis, Heulslíáet 2. Beurc.
07-09 05 RO BUZAIJ. MuzeulJudetêen. 9-18/918/9-17 h. Beurs (M-F-E).
07-09 05 |
VERONA. Fiera daVerona. 14-19 íenkel handel€ars)/9.30-19.30/9-19 h. B6uís íM).
08-09 05 F
ROSI{Y.SOUS-BOIS (93). Stadhuis. 8q!-beurs (M).
FRONTON (3í). Sálle géÍáíd Philippê. Beuls.
08-09 05 F
08-09 05 D
DUSSELDORF. Sradtha e Ralingen. 11-18 H. BeuÍs (|V-F-M,E).
08-09 05 D
ERFUHRÍ. Thijringenhelle. 10-17 h. Beurs (M). Tenloonstelling oveí Goethe en goethiel.
08-09 05 GA NEWCASLE. Racecourse Newcástle, Tyne andWeaÍ. 10-17h.BeuÍs.
08-09 05 D
RAVENSBURG. Eschach-Halle. 10í8/11-17 H. BeuÍs (M-F).
08-09 05 A
WIEN. Haus dêÍ Begegnung, Schwendeígassê 41 . 12-18/10- 16 h. Beurs (M).
23-25

U
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09 05D
09 05D
09 05D

LÈBECK. Musik- und Kongresshalle. Beurs (M-E-F).
PFORZHEIM. Nagoldhalle, Píor:heim-Dilh/vei$ênstein. 1G17 H. Beurc (M-F)
THALE. Mehrzweckhalle. auíden Hëhen.9-15 h. Beurs (M).

15 054
15 05 SR
15-16 05 F
15-16 05 D
15-16 05 D
15-16 05 F
16 05D
16 05 NL

JUOENBURG. VeÍanstáltungszenlrum. 9-17 h. Beurs (M).
KOSICE. Ostslowakischês Museum. 916 h. Beurs (M).
THOUARS 09). Centre q.ilturel Jacques Prév€d Beurs (M_F).

DRESDEN. Messegelànde, Grossêr 6anên Beurs (M-F).
MOSBACH, alte Màlzeíei. Beurs (M-F-J).
BErAutlE (2í). Hellês de Beaunê. BeuÍs.
BAD HERSFELo. Gemeindehaus, Am KuÍpaÍk í. 11-17h Beurs (M-F)
ITAASTRICHT. Dê Platte Zaal, Gíend 6.

vm
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Jc prssia ?

Je bobby ?

Jc bcrocp ?

Welkom In de wereld van

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN

D.-haFlt-t!

Ruwe minemlen, juwelen, gereedschrp (hameÍs, beÍels' stggnbewe'kingsmachines) instrumenten (loupes, microscopen, Uv_lichr, Geigeneller' kompassen, ultrasoonbaden), pÍeseÍÍatiemaleriaal (JOUSI{oosjes, stardaaÍds,
sokkels). enz. ...
TNTERESSE ? Bel of schrif ons \roor een gratis katalogus'
Ook welkom na teleforische abpraak in onze showqlom'
v(lj zijn aanwczig op m,neralenDeuzen.
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mineraalvan de maand
zunyiet
rik dillen
Deze keer zijn we het mineraal van de maand op de laatste bladzijde van de ,,clossary oÍ
mineral species" gaan zoeken. Zunyiet, met als Íormule All3Si5Oro(OH,F)1sCl is èen
sorosilicaat. Ter herinnering : een sorosilicaat bevat SirOT- en soms ooi nog wat
geisoleerde SiO4-groepen.

q,

*fp

9q
o'bír otÍl
6iorlt'

Zunyiet is kubisch, en komt voor als goedgevormde tetraèders
of pseudo-octaèders, met soms wat kubusvlakken. Frekwent
komen contact- en doordÍingingstweelingen voor. De
kristalletjes zijn meestal ongeveeÍ 1 mm groot, maar in de
literatuur worden enkele geïsoleerde vondsten beschreven van
kristallen tot 2 cm (ANTHONY J.W., 1995) en zetfs één keer s
cm (WILSON W.E., 1986).

Sommige zunyietvariëteiten fl uoresc€ren rood onder Uv-licht;
deze die we als mineraal van de maand aanbieden doen het
uiteraard niet... @. Zunyiet is goed splijtbaar volgens {1,11}, en het is nogal broos. De
hardheid is 7 in de schaal van Mohs, en de densiteat ongeveer 2.9. De kleur varieert van
grijswit over alle mogelijke tinten van beige tot bruin en zelfs rood, met een ooeo
waarneembare glasglans. Sommige kristallen zÍn min of meer doorschijnend: De
eenheidscel is ongeveer 13.9 A groot, en er zitten 4 Íormule-eenheden in (of. zoals ie het
in de naslagweÍken vindt : Z = 4).
Zunyiet is vrij zeldzaam, en wordt gevormd tÍdens mêtamorfose-processen of intensieve
hydrothermale activiteit. De type-vindplaats is de Zurii-mrjn bij Silverton, San Juan County,
Colorado, U.S.A. Verder komt het voor in Utah en in Arizona. Andere

Zunyietkistallen tot 2
cm van de Bíg
Betlha mine,
Quanzsite, La
Paz County,
Arizona, USA.
Vetzameling
Jim Walker,
foto WE.
Wilson @.
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vindplaatsen liggen in Zuid-AÍrika, Turkeye, Algerié, Marokko, Slovenië, Groof Brittanniè,
Oezbekistan en Japan. In België werd het nog nooit aangetrotfen. De naam is afgeleid
van de type-vindplaats, de Zufii-mín, die op haar beurl genoemd werd naar de
Indianenstam die in het gebied woonden (en nog wonen):de ZuÉi-indianen. ZÍ zijn
beroemd om hun siervoorwerpen en juwelen waarin een ander mineraal werd verwerkt,
namelijk turkoois. Het is ons niet duidelijk waarom uiteindelijk in de naam van het
mineraal een "y" voorkomt in plaats van de oorspronkelijke "i".
De specimens die als mineraal van de maand worden aangeboden komen van de Big
Bertha Extension mine (ook welVeta Grande mine genoemd), die gelegen is in de Dome
Rock Mountains, zowat km ten zuiden van Quartzsite, La Paz County, Arizona, USA.
Sommige specimens bevatten naast mooie tetraèdrische zunyiet-kristalletjes tot 1 mm
pyrophylliet, kaoliniet, kwarts en hematiet.

I

Dankwoord
De foto van zunyiet-kristallen van de Big Bedha mine wetd overgenomen van de
"Photoatlas oí Minerals", met toelating van de fotograal W.E. Wilson. Copyright.

Literatuur
GR'BEN M.M. (1976), zuni Mine, Silveíon, sàn Juan Co., Colo@do", Minênlogical Record Z6), 270
KAMPF A.R., GERHOLD G. (1998), "The Photo-Atlas of Minêrals', Los Angcles County Museum of Natuíal
Hislory Foundètion. CD-ROM. versie I 1.
KOSNAR R.A., MILLER H.W. (1976), "Crysta ized ninerals ot the Colondo Minenl Belt', Minoíalogical
Recoíd 16), 278-304.
STRUNZ H. (1977), "Mineral,tgische Tabellen", êkaclemisches Vettagsgesellschaft Gêest & Portig, Leipzig,
6e edítie, p. 63
wtLSON W.E. (qeq, "Vvhat's new in minènls ?', Minenlogicdl Reco/d 11P), 207-213.

76

Geonieuws

4@,

april 1999

geo-nieuws kort
Fotob plukken uli dê CÍ}RO[ "Phobdes of mlnorab"
De CD-ROM "Photo-atlas of minerals" is ongetwijfeld een succesnummer. Een van de
de uatgevers hebben ingebouwd om foto,s
van de CD-ROM te kopiëren naar andere toepassingen. Het aangeboden systeem komt
in feite neeÍ op het maken van een scherm-kopje die je via het clip-board moet
binnenbÍengen in je toepassing. En dan moet je via "croppen,' (randen wegsnijden) de
toolbars en zo maar zien weg te moffelen. In de eerste plaats is dat erg omslachtig, en in
de tweede plaats is de resolutie van watje kopieert bedroevend.
weanige negatieve punten is het systeem dat

De foto's staan op de CD-ROM als geheimzinnige "'. FlF'-bestandjes. Na wat zoekwerk
(en in feite eerder toevallig) vond ik een software pakket ,,Graphic Workshop,'dat de
originele files op de CD-ROM moeiteloos kan openen, en wegschríven als een meer
gangbaar bestandstype, zoals '.JPG, -.BMP, ,.PCX e.d. Dit software oakket wordt
namelijk als shareware meegeleverd op de CD-ROi,'s met "Gotdschmidt's Aflas der
Krystallformen" die onlangs verschenen (zie elders in dit nummer).

F|F-files worden geproduceerd via een compressietechniek van lterated Svstems. die
enigszins gelUkt op bv. JPEG, maar er nret compatiebet mee is. craDhic Wórkshoo kan
FIF-bestanden behandelen als 8- oÍ als 24-brt. Voor het openen van FiF-bestanden is wel
heelveel geheugen nodig wegens interne buffering. Ter informatie: het pakketje Graphic
Workshop is gebruiksvriendelík, kan veel bestandtypes aan, en heeft een goede helptnqex.

Opgelet: alle foto's op de CD-ROM zijn auteursrechterlik bescheÍmd. U mag ze kopièren

voor persoonlÍk gebruik. Voor publicatie in een non-profit omgeving (zoals

bv.

Geonieuws) moet u toelating vragen aan de Íotograaf in kwestie, die daarvoor meestal
een bijdrage (bv. 25 USO) zal vragen.
[Rik Di en]

Alex KlpÍrÍ ovododen

+ Alex KIPFER, geboren in 1922, ovetleed eind 1998. Hij was een van de eerste
"serieuze" micromounters. Hij had ruilcontacten met vezamelaars over de hele wereld,
lang voor het e-mail tídperk. Zijn erÍgoed is ongetwífeld het boek "Der Micromounted,,
dat nog altijd zin plaats verdient in het boekenrek van elke vezamelaar.
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internet-nieuws

Wie in fluorescerende mineralen geinleresseerd is, moet beslist eens surfen naar

http://v'/ww.tenvíic.com.dvessnrofter.html. Op deze site kan u zich inschrijven voor een
georganiseerde excursie naar de "Trotterdump", een wereldberoemde vindplaats van
fluorescerende mineralen in New Jersey, uSA. Misschien een idee indien u in de
toekomst die streek als vakantiegebied zou uitkiezen ? Op deze site vind ie natuurlijk ook
een heleboel foto's van Íluorescerende mineralen. De foto op het eerste scherm
verschÍnt beurtelings om de paar seconden bij zichtbaar en bij UV belichting.

ln veÍband met fluoÍescerende mineralen en fluorescentieÍotograÍie mag je natuurlijk ook niet nalaten eens naar onze

bloedeigen MKA-site te surten, UE2/MIê4aIbA
-mineravphobnuo e.html, waar je vergast wordt op
tiêntallen prachtige opnames van Axel Êmmermann. Het
downloaden van deze pagina gaat eÍg vlot, omdat de foto's
verschÍnen als zgn. thumbnails, die je dan desgewenst in
een betere versie kunt ophalen.

Kwarts-geodes kunt u bewonderen in'"The Geode Gallery" van Mike SandstÍom. HÍ is
een handelaar, gespecialiseerd in zgn. "Keokuk-geodes" van de Sheffle/s Geode Mine in
De sile wordt
noordoost Missouri. De URL: http://turvw.naplecitv.co
natuuriijk rijkelijk gestoffeerd met prachtige foto's. Op deze sites vind je ook allerlei links
naar inÍormatie die nuttig zou kunnen zÍn wanneer je lowa

-sa

bezoekt,

o.a. een heel goede

weer-voorspellings-site,

hftD:/ tlww.wunderoround.com/ q|obau.

Wanneerje vooÍaleer op reis te vertrekken even een blik op het
weer wil werpen, is hier de URL (voor Europa) :
hftp:/htww.wunderoround.coníqlobalEu ST índex.htnl.

En dan een site uit een gebied waarmee over het algemeen de
communicatie wat minder modeÍn verloopt: Rusland. Het PsteBburg
micÍomineralogical center in Sint-Petersburg, Rusland heeft nu ook
een web-site, met als URL I htto://www.actor.ru/ -stones/index.htm. Je
vindt er inteÍessante informatie over tal van uil€rst zeldzamê mineralen,
met als zwaartepunt platina-mineralen (Íoto : sperryliet-kristal 2 mm).

Een leuke titel : Mineral Fanatica Index. Dit gelijkl een beetje op onze eigen'\y'irtual
quarry". Het gaat evenwel niet om tijdelijke advertenties, maar het beoogt een lijst te zÍn
van vezamelaars die op zoek zijn naar oÍ gespecialiseerd zi.in in êèn of meerdere
welbepaalde mineralen of mineraalgroepen. Ondertussen is het eerdeÍ gewoon een lijst
van gedreven verzamelaars geworden. Nuttig voor wie wereldwtd nieuwe contaclen
zoekl. Oe URL . htto://members. aol.com/florsoar/íanatics. html.
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is een
Het MinMax Mineral lnformation System, blpfu
goed-(en snel-)werkend mineralogie-informatie-systeem. Het idee is dat
je mineralen, vindplaatsen enz. via een query kunt zoeken volgens
de
allerlei criteria. Het initiatieÍ staat echter nog maar
kinderschoenen. De enige Belgische vindplaats die er al in zit is Engis,
met het recent ontdekte viaeneiet. Dit wordt in de toekomst wellicht een
heel inteÍessante site I

in

Advice Íor beginners : nine legsons learned from experience is êen heel didactische
pagina met als URL http://members.aol.com/ihbnvcladvice.htm. Het is een onderdeel van
de John Betts Fine Minerals page. De I lessen hebben als onderwerp :
etiketten bijhouden - in een vroeg stadium beginnen te catalogiseren - goeie
boeken kopen, én lezen - goed gereedschap kopen - lid worden van een
goeie club - overdrijf niet met vezamelen - leer ook wat dealers kennen koop de beste kwaliteit die je je kan veroorloven - aanvaardt nooit
beschadigde specimens.

De liefhebbers van fluoriet komen op het Internet wel heel goed aan hun tÍekken. We
vestigen de aandacht op twee sites waar de Íluoriet-Íans hun hartje kunnen ophalen :
Steve's Íluorite gallery, hftp://members.aol.com/SJRPR|ME/fluoaallery.html en "Íhe
fluorite gallery", http://wvvw.peaktopeak.com/minerals/oallerv.biq.htm. Op deze sites vind
je niet alleen talrijke prachtige foto's van fluoriet, maar ook inÍormatieve artikels over dit
onderwerp, en uiteÍaard de nodige links.

ALKALI'NUTS
MONÍ S
IXÍ.HIl.AIRE StTE

Zoals de titel al suggereert richt de site http://www.ssc.on.ca/mandm/mshhome.html zich
tot alle "Mont-Saint-Hilaire-gekken". Je vindt er gedetailleerde informatie over vindplaats
en mineralen, links, en lal van wetenswaardigheden.

@ @D #:#ï"ft"í'l"#Ë*;r;r irsï ïFËii*ï

(nummer en vervaldatum) van je kredietkaart ter betaling (oÍ ter informatae) door per email of via het Internet, tenzÍ je de absolute zekerheid hebt dat de boodschap door de
bestemmeling op uw computer geèncrypteerd (versleuteld via een speciale code) wordt.
Grotere hotelketens zoals Holiday Inn e.d. beveiligen de doorgestuurde kode door eerst
naar uw PC een code door te sturen waarmee je gegevens "vermomd" worden, en die
enkel terug kan ontcííerd worden door de computer van de bestemmeling. Het is namelijk
niet moeilijk (naar't schUnt i ik heb er geen ervaring mee) om de e-mail stroom te
onderscheppen en er volautomatisch deze uit te halen die een welbepaald stringtype
bevatten. Het is nog altijd veel vejliger om de kredietkaart-gegevens afzonderlÍk per íax
te versturen. In 1997 heeft iemand zÍn kredietkaart-gegevens per ongeluk (met "reply" is
dat gauw gebeurd) aan de Rockhounds-mailinglist verstuurd, d.w.z. aan ten minste 1000
verzamelaars wereldwÍd. De kans op misbÍuik wordt dan natuurlik reéel.
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tucson-terminologie
herwig pelckmans
rik dillen
Wie het grootste mineÍalenbeuzen-conglomeraat ter wereld reeds bezocht (we bedoelen
natuurlijk Tucson, jaarliks begin februari), heeft wellicht opgemerkt dat de Amêrikanen
een typisch en soms grappig jargon hebben ontwikkeld. De termen "flat" en "keystone"
springen wel het meest in het oog. Als toemaalje hebben we nog wat grappige definities
en omschri.ivingen genoteerd...

1

, Het gebruik van llats voor hel opbergen van mineraten.

Nee, het gaat hier niet om de promotiestunt van een woningbureau ! De term flat is
gemeengoed bij de Amerikaanse mineralenvezamelaars, maar is in onze contreien
nauwelijks in voege. Letterliik vertaalt betekent ítat uile.aa.d 'plat, vlak, liggend,
eenvoudig', of zelÍs "smakeloos, laf, saai, dof, ...". De betekenis die de term hier heefr
staat echter niet in de ons beschikbare woordenboeken.
Een íaÍ is de AmeÍikaanse benaming voor een platte, balkvomige doos die bestaat uit
een bodem en een deksel in karton. Hel deksel heeÍt exac't dezelfde eenvoudige vorm als
de bodem, het is alleen iets groter, zodat het netjes over de bodem kan geschoven
worden. De afmetingen van een 'klassieke' ,?at zUn ongeveer 40 x 27 x 6 cm.
Oorspronkelijk waren beide onderdelen typische 'bierkartons". Een biêrkarton is een
eenvoudig voorwerp gemaakt uit bruin karton, dat in de VS gebruikt wordt om 24 blikjes
bier in te stapelen en te veryoeren. Meestal worden de blikjes bier ook nog esns peÍ zes
verpakt (het zogenaamde'six pack"), alvorens ze op het bieÍkarton belanden. Zodra het
bieÍ in de supeÍmarkt is aangekomen, wordt het eenvoudigheidshalve per bierkarton in de
rekken gezet. Gezien de meeste klanten slechts I of 2 six packs kopEn, zijn er dus

Figuur 1
David Shannon aan zijn
bed... vol duthentieke
'llals". Tucson, 1997.
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regelmatig lege bierkartons in de supermarkt le vjnden. Deze worden oftvel verwÍderd
door het winkelpersoneel, oiwel even vakkundig meegenomen door ... mineralenvezam€laaÍs l

Door de jaren heen is dit eenvoudig maar efficiènt verpakkingsmiddel tevens een
maatstaÍ geworden bij de meeste mineralenhandelaars. Een lot mineralen zal dan ook
steevast per íat verkocht worden. Groothandel gebeurt vaak uitsluitend per f/at. Veel
vezamelaars nemen zelfs lege íafs mee op excursie, om ze ter plaatse te vullen. Het
vereenvoudigt het transport, het opbergen en het verhandelen. Het spreekt dan ook voor
zich dat een lege íaÍ in Tucson (Arizona) tijdens de diverse mineralenbeurzen in februari
moeilijker le vinden is dan een naald in een hooiberg. Tenzij men zich, uiteraard voor het
goede doel, een stuk in zijn kraag drinkt...omdat dat automatisch naast roze oliÍantjes
ook nog lege flats oplevert !

Tegenwoordig bestaan eÍ verschillende 'veredelde' types van de flat. Zo zijn el
bivoorbeeld de klassieke grijze dozen die af en toe deel uitmaken van een MKAsamenaankoop. Of je hebt de íats van de Denver Box Company, die mooi wit gekleurd
zijn, verkrígbaar in diverse maten en gemaakt uit extra stevig karton.

Bij ons is het gebruik van bierkartons niet echt in voege. Meestal vindt men dan ook
slechts één model, dat moeilÍk tegelÍkertÍd als deksel en als bodem gebruikt kan
worden. Gelijkaardige kartons van trisdrankblikjes hebben spijtig genoeg meestal
dezelfde afmetingen, zodai ook deze geen oplossing bieden. Wat men echter wel in
sommige supermarkten (o.a. ALDI) vindl, zÍn "boterkartona". Deze dienen om een
tiental boteNlootjes in te stapelen. Bepaalde boterkartons zijn net iets groter dan deze
van de concurrentie, waardoor ze perfect kunnen dienen als deksel. Indien gewenst kan
de hoogte van deze tlafs uiteraard nog aangepast worden, door met een scherp mes
zowel bodem als deksel op maat te sníden.

Figuur 2.
Met een tlatje in de hand... kom je door het
gdnse land... Tucson, 1997.
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Weet u met uw specimens geen raad meer? U zal zien met íats van boterkarton loopt
alles weer gesmeerd !
Vorig jaar hielden we na de beuzen van Tucson een kleine enquête onder een aantal
geen gestandaaÍ{hooidzakelÍk Amerikaanse) vezamelaafti. Dat een 'íat mineralen"
interpretaties
volgende
diseerd begrip is blÍkt wel uit de

Voor sommigen gaat het in principe om "boxed" specimens, d.w z dat elk stuk in een
vouwdoosje ligt. Men spreekt van een "mine run flat" wanneer de stukken niet in hun
eigen doosje liggen, maar met wat papier omwikkeld zo dicht mogelík tegen elkaar aan in
eén laag gestapeld zÍn. In de pÍaktÍk bevatten flats van het eerste type meestal (maar
niet altiijd) de betere specimens, maar het tweede type bevat natuurlijk meer materiaal
Anderen vinden dat een flat noodzakelijkerwÍze 4 X 7 = 28 "Perky" boxes (2 X 2", of 5 X
5 cm) moeten bevatten.
Een grapjas meÍkte op : "My flat is 15 m'z big ; it's full of minerals. .", en een andere : "Flat
is what your stomach was 30 years ago . "

Samengevat.' met een "flat mineralen" bedoelt men een lot mineralen, dat op een of
andere manier een karton van 27 X 40 X 6 cm éénlagig opvult, maar in de praktijk is een
Ílat een lot mineralen waarvan de verkoper heeft beslist dat het een flat is .

2.

Keysaone : solden of basis voor ondedÊndelingen

Elke dealer die zichzelf Íespecteert verkoopt "keystone". Nee' dat is niet een of ander
soort gesteente of mineraal... Leftedijk betekent keystone "hoeksleen", oÍ meer precies :
de bovenste sluitsteen in een boog. In februari betekent dit in Tucson : "korting op een
lot".
Maar hoe zit het dan met teÍmen als "double keystone" en "tÍiple keystone" ? We hebben
de mening van enkele (heel bekende) Ameíikaanse vezamelaars -en handelaars
gevraagd, !n kwamen tot de conclusie dat met "keystone price" bedoeld wordt.dat v.oor
hoger) de totale pÍijs de helft is
éen toi ivaar een flat zie
individuele specimens
van de som van de prijzen van
|
je
krijg
50 o/o koding'
je
koopt,
het hele lot
m.a.w. als

-

í-l
|
I ffiL-.4a-

d"

I

je tussen 50 en 75 % korting
"Double keystone" betekent dat
allerlaatste namiddag van de
krijgt. Dat gebeuÉ meestal de
geen zin meer heeft om alles
beurs, wanneeÍ de veÍkoPeÍ
mee naar huis te nemen. Vorig
wat niet verkocht werd terug
korting van 80 % aangeboden
jaar werd door een dealer een
mens oDkocht. Voor duurdere
als je alle resterende specF
specimen.
één
enkel
voor
ook
"gekeystoned"
stukien wordt soms
Handelaars die het bergip 'triple keystone" hanteren hebben meestal een tussenstapje
ingebouwd ; "keystone" is dan - 30 7o' "double keystone" - 50 %, en "triple keystone" 66
o/0.
tot -75
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Samengevat : "keystone" B een begdp dat aangeeft dat je een Goms zeet aanzienljke)
korting krijgt bij aankoop van een compleet lot (ot een wij prijzig specimen). Meestal komt
dat neet op 'halve pijs"

3. Tucson-terminologie geihterpreteerd door O.
Keysaone. De helft van de aangegeven prijs. Lil.a.w. nog hoogstens lichtjes overdreven.
Als handelaar bied je daar verder op at...
Double keystone. Je betaalt hoogstens 114 van de aangegeven prijs. De handelaar in
kwestie zeult de rommel al sinds 20 jaar mee naar Tucson, en geraakt hem nog niet aan
de straatstenen kwÍt. Maar... kijk ertoch maar eens zorgvuldig naar, want de dealer heeft
dit materiaal in geen jaren meer bekeken, en hier en daar kan er een "sleeper" (zie
verder) tussenzitten.
ffioresare, De prijs die iedereen voor deze specimens betaalt, behalve u...
Fraf, Plat... zo ziet onze portefeuille eruit na de Tucson-Íestiviteiten.
Mexican ílat. Dit is steeds een zgn. "mine run flat" (zie hoger, S í). Elk specimen is
omwikkeld met een heel interessante krant in een exotische taal, zodat je thuas meer
bezig bent met de merkwaardige krant trachten te lezen dan met de specimens. N.b. het
krantepapier dient natuurlík ook om breuken of andere gebreken te verstoppen.
Killer specimen. Neenee... geen dodelijk specimen. Gewoonweg een schitterend
specimen dat je je niet kan veroorloven, zoals die grote rhodochrosiet specimens van de
Sweet Home Mine (Colorado).
Sreeper. Doornroosje, of een schitterend specimen in een lot dat door de dealer niet als
zodanig werd opgemerkt, zoals bv. een stuk suikerdolomiet van Lengenbach waarop aan
de achterkant een lengenbachietkristal van een centimeter blÍkt te zitten (dit is ons
weliswaar nog nooit overkomen...).
Keeper. Een specimen dat de dealer zo hoog geprijsd heeft dat hÍ hel weer mee naar
nurs mag nemen.
Ftat Nice. De prÍs die je betaalt voor een flat in zijn geheel. Je koopt de ílat eigenlijk
omdat er één of twee goeie stukken inzitten, die als uitvlucht moeten dienen om het thuis
uat te leggen.
,V,F.S. "Not for sale". Niet te koop dus. Hoewel... voor geld is alles te koop zeggen ze
toch ?
Kid rocks. Goedkope stukjes die bij de hand gehouden worden om de indruk te wekken
dat eÍ konstant veel verkocht wordt.
New find. De dealer vond dêze flat met mineralen vlak voor de beurs in het onderste
schab in de kelder.
Type locality. De plaats waar in je dromen het specimen waar je voor staat vandaan
KOmt.

Gemmy. Et valt wat licht door het kristal (als het langs achter belicht wordt met een
voldoend straffe halogeenlamp weliswaar).
Cutting rough, Oeioei... de hydraulische steenbreker deed zïn werk een beetje te
grondig.

Museum specimen Een specimen dat te groot is voor een door een vezamelaar
betaalbare uitstalkast. Dit specimen wordt aan "double" of "triple keystone" verkocht. Met
het zo uitgespaarde bedrag koop je dan de kast.
Clearance specimens. De stukken die je na afloop van de beurs in de afvalcontainer zult
aantreíïen.
Rare species. Elk mineraal dal zo zeldzaam is dat je het hooguit op de helft van de
standen zult aantreffen.
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Mexica. De standaard vindplaats die de dealer opgeeft wanneer hij de juiste vindplaats
niet kent. Andere vindplaatsen die voor dit doel bruikbaar zijn : Minas Gerais, Brazilië,
Pakistan. Rusland...
Crack. Een eigenschap die een specimen uniek maakt. De scheur of het breukvlak zijn
altijd in de natuur ontstaan, nooit door onhandig Íormatiseren van het specimen door de
oeater.
IJV-tamp. Een lamp dje gebruikt wordt 1) als excuus om met een mineraal onder de tafel
te gaan zitten, 2) om de lÍmresten te vinden bij herstelde specimens, en op die manier de
status van "killer specimen" te ontkrachten, 3) vooÍtijdig oogbeschadiging te veroozaken,
4) om fluorescerende mineralen te localiseren en 5) als de perfecte uitvlucht om gebruik
te kunnen maken van het toilet op de motelkamer van de handelaar.
Wholesale only. Bordje aan de deur van een stand, met materiaal waarin ie sowieso niet
geinteresseerd bent. Die bordje negeer je gêwoon ; het "telt" gewoon niet...
SÍone washed, Procédé om jeans voortijdig te doen verslijten. Dit js een van de
toepassingen voor "cutting rough" (zie hoger), en een recyclagemethode die door de
groenen verwelkomd wordt van "clearance specimens" (zie hoger).
Price, Êen groot getal dat aangeeft hoeveel dollar de dealer in zijn dromen voor een
specimen wal krijgen en jij er zeker niet aan wil spenderen.

Dankwoord,
De volgende veEamelaars vedeenden aan dit aftikel onviiwí íg hun medewerking,
waaNoor onze beste dank : Lanny Ream, Mel Albright, Kevín Ward, John Betts, David
Shannon, David Smith, Ted Hadley en George Campbell (die de meeste ideeën
aanbracht voor S 3).
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goldschmidt's'atlas der krystallformen'
op cd-rom
paul tambuyser
Wanneer u de titel van deze korte bijdrage leest, dan kijkt u misschien wel net zo
veMonderd als toen ik enkele weken geleden een e-mailtje op het Pc-scherm kreeg met
ats onoerwerp:

Goldschmidt's Atlas der Krystallformen - now on CD-ROM
Deze klassieker die tussen 1913 en 1923 door coldschmidt werd gepubliceerd wordt
beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de kristallografie. De 18 volumes (9
volumes tekst en evenveel atlasvolumes) waarin een totaal van bijna 24000
kristaltekeningen staan afgebeeld, zijn nu op CD-ROM verkrÍgbaar. Het complete werk
werd door een Noorse mineralenvezamelaar, Hans JoÍgen Berg, bladzijde voor bladzijde
ingescand. Het resultaat is 2 CD-ROM'S met zomaar eventjes 810 Mbyte aan grafische
bestanden. Om het belang van dit werk te begrijpen, moeten we even teruggaan in de
geschiedenis.

Victor Goldschmidt (1853-1933) werd in '1853 in Mainz, Duitsland geboren als zoon van
rtke ouders. Hij studeerde aan het gymnasium in Mainz en vervolgens aan de'Freaberg
Bergakademie'. Daar bleef hij na zijn graduaat (van 1875-1878) als instructeur in de
metallurgie en in het analyseren van mineÍalen en ertsen met behulp van de
blaasptpmethode. Vervolgens studeerde hÍ aan de univeÍsiteiten van Munchen en Praag
om tenslotte in 1880 bij Prof. Rosenbusch in Heidelberg zijn doctorstitel te behalen; het
ondeMerp van zijn thesis ging over het bepalen van de dichtheid van mineraten mel
behulp van zware vloeistoffen.

Van1882 tot'1887 was Goldschmidt verbonden aan de universiteit van Wenen waar hÍ
zich samen met Prof. Brezina met kristallografie bezighield. In 1888 ging hÍ terug naar
Heidelberg waar hij solliciteerde naar een post in hel instituut van Prof. Rosenbusch. Dat
zelíde jaar huwde hij Leontine von Portheim, die van rÍke afkomst was. De bruidschat die
ze meebracht was zo aanzienlijk dat Goldschmidt heel wat wetenschappelijk ondezoek
kon doen zonder tussenkomst van de universiteit. In 1893 werd hij tot professor
benoemd. In 1916 richtte hij samen met zijn echtgenote de 'Eduard und Josefine von
Portheim Stiftung'op, waaryan het'Victor-Goldschmidt-lnstitut fur Kristallforschung' een
onderdeelwas.

Victor Goldschmidt samen mel E.S. Fedorov (in St. Petersburg) en Paul von Groth (in
Miinchen) worden aanzien als de grondleggers van de moderne kristallografie. Het waren
zij die de weg eÍfenden voor Max von Laue's ontdekking van de diÍÍractie van x-stralen
door kristallen. Maar om te vermijden dat ik ellenlang ga uitwijden over deze enorm
boeiende periode uit de geschiedenis van de kÍistallograÍie, zullen we Goldschmidt maar
laten rusten; hÍ overleed in Salzburg, Oostenrijk in hetjaar 1933.
Naast de meer dan honderd publicaties in tijdschriften, bestaat het kristallografische
oeuvre van Goldschmidt voornamelijk uit drie grote werken:
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lndex der Krystallfotmen det Mineralien, Berlin, 1886-1891, in 3 volumes en op te
vatten als een encyclopedie van kristallograÍische gegevens van alle toen bekende
mineralen
Krystallographische Winkeltabellen, Berlin, 1897, deze hoekentabellen kwamen o.a.
tot stand door hoekmetingen met de door hem ontwikkelde twee-cirkel-goniometer
Atlas der Krystallformen, HeidelbeÍg, 1913-1923, in 9 volumes (eigenlijk 18 volumes,
want er is telkens een tekst-volume en een atlas-volume)

Goldschmidt's werk bestond o.a. uit het indexeren en beschrijven van de morfologie van
kristallen (van mineralen). De achteÍliggende idee was om de variatie in morfologie
uiteindelík in verband te kunnen brengen met de variatie an chemische samenstelling van
de mineralen en met de íysische en chemische omstandigheden tijdens de vorming van
de kristallen. Om deze studie te bewerkstelligen vatte hij de idee op om alle tot die tijd
gepubliceerde en in de literatuur verspreide kristalafbeeldingen in één enkel werk samen
te vatten. Op die manier zou men dan een beeld krijgen van de frequentie van voorkomen
van bepaalde vlakken en van de relatieve afmetingen van de diverse vlakken bí kristallen
van een bepaalde mineÍaalsoort. Goldschmidt zag ook dat de hoeveelheid aan
kristallografische publicaties steeds maar toenam. Hij vreesde dat oudere gegevens
(bijvoorbeeld van eenmalige mineralenvondsten) zouden verdrongen woÍden door de
nieuwere publicaties, of in de loop van de tijd zelfs helemaal vergeten worden of zelfs
venoren gaan.
In zijn inleiding schrijft Goldschmidt dat hÍ zich de enorme omvang van dit werk
realiseerde, maar dat door de toename aan publicaties het aantal kristaltekeningen
brnnenkort onoverzrchteÍik zou woÍden.

Goldschmidt vezamelde alle mogelijke publicaties over kristalmorfologie en allerlei
mineralogische werken met afbeeldingen van kÍistallen. De kristaltekeningen werden via
een voor die tijd revolutionair Íoto-zinkografisch procédé gereproduceerd Via dat procédé
was het mogelÍk om de originele aÍbeeldingen foutenvri weer te geven en tegelijkertijd
alle figuren op een min of meer gelÍke grootte te reproduceren.
Dit resulteerde uiteindelÍk in 9 atlasvolumes (Íormaat 30 x 24 cm), met daarin niet minder
dan 23606 kristaltekeningen. Elk atlasvolume werd vergezeld van een tekstvolume waaran
verwezen wordt naar de originele publicaties waaruit de iekeningen werden
overgenomen. Tevens staan de vindplaatsen van de afgebeelde kristallen vermeld. Heel

interessant is telkens voor ieder mineraal een tabel waarin de gebruikte indices oÍ
vlakkensymbolen uat de belangrijkste publicaties met elkaar in veóand worden gebracht.
Op die manier is het mogelÍk om de kristaltekeningen uit verschillende oude boeken met
elkaar te vergelijken en de vlakken te indiceren.
Om een idee te geven van het aantal tekeningen, kijken we even naar het mineraal
calciet; van dit mineraal staan maar liefst 2544 kristaltekeningen afgebeeld en worden
148 duidelÍk herkenbare vormen en nog eens 381 zeldzame en onzekere vormen
vefmeld.

ook vandaag nog is de 'Atlas der Krystallformen' een belangrijk reÍerentiewerk en een
welhaast onuitputtelijke bron van kristaltekeningen. Het is overigens een publicatie die
een hele periode in de geschiedenis van de kristallografie afsluit. Hel originele wêrk as
zeer gezocht door vez amelaars van oude mineralogie-boeken en wordt slechts zelden
aangeboden. Er bestaan kleine oplagen van twee veÍschillende herdrukken in de USA en
een herdruk in Duitsland. Ook die herdrukken zijn gegeerde, en moeilijk te veMerven,
vezamelobiecten.
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Teneinde de afbeeldingen en teksten op CD-ROM te brengen, werden de bladzÍden
ingescand in 300 dpi PNG zwart-wit formaat of, daar waar nodig, in 256 grijstinten. De
kwaliteit van de ingescande afbeeldingen (zie bijgaande afdruk) is zeeÍ goed, rekening
houdende met de dikwijls dunne lijnen in de originele afbeeldingen.
De bestanden op de CD-ROIV zijn op dezelfde manier gerangschikt als de hoofdstukken
boeken. Verder bevat het bestand nog twee alíabetisch gerangschikte
inhoudstabellen (een in het engels en een in het Duits). In deze tabellen wordt voor ieder
maneraal vermeld waar zijn kristaltekeningen in de atlas (en dus op de CD-ROI,í) te
vinden zÍn. Ëen bestand met de naam Goldschmidt.dbí, bevat dezelfde informatie in
Dbase3+ íormaat. Verder staan op de CD's nog twee verschillende grafische
programma's (shareware) om de afbeeldingen te kunnen bekÍken.

in de

Minimale systeemejsen : Windows 95 of NT 4.0. 16 lilB RAM. 24x CD-ROM.
De prijs van een set CD-ROIV'S js 60 EUR of 500 NOK (inclusieí vezendingskosten), en
u kan voor uw bestelling terecht bij :

Hans-Jorgen Berg
MotÍeldtsgt. 21
N-0561 Oslo
Noorwegen
tel. +47 22572811 | 92442890
e-m

a

i |

:

iggthglgÍ@9dj!9.!9

De grote verdienste van Hans-Jgrgen Berg is zeker daarin dat nu iedereen over de
afbeeldingen van de 'Atlas der Krystallformen' kan beschikken zonder daarvoor een
kapitaal uit te moeten geven en zonder er 70 cm boekenplank aan op te otferen.

I/

De míneraloog en kista ogrcaf yE!9! Goldschmidt (1853-1933) mag niet
verward worden met de gelijknamige Victor Moritz Goldschnidt (18881947). Deze V.M. Goldschmidt was ook een mineraloog, geoloog en píonier
op het gebied van de geochemie. Wie dus iets over Goldschmidt leest, moet
wel even op de M letten.

t

Op de volgende pagina víndt U een pagina

van het werk aÍaedrukt vanaf de CD-ROM.
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