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mka-kalender

Traditiegetrouw as er
in-'t-Goor, noch in
edelsteenkunde. Wij

in mei wegens irinerant geen enkele vergadering, noch in Sint-Job-
Antwerpen. Er is ook géén vergadering van de werkgroep

nemen aan dat u voldoende uw hartje kunt ophalen op Minerant...

Titelpaaina
Groeve Becke-Oese, Sauedand. Foto Jan Jensen.
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Míneront 99
Week-end uon 8 en 9 meí 1999

Hondelsbeurs, bíi de Meír, Antwerpen

Minerant ís gewoon een begríp geworden, zodat we U niet meer hoeven uit te
leggen wat er allemaal te beleven valt. De opbrengst van Minerant is, zoals
steeds, bestemd om het patimonium van de vereniging te veftijken. Daarom doen
we ook dit jaar een beroep op U om te helpen bij het gigantische werk dat de
inichting van een beurs met zich meebrengt.

1. Helpende handen zijn welkom bij de opbouw, op vijdag 7 meL vooral in de
vroege ochtend (vanaf zowat kwaft voor acht (jawel : 7.45 h) tot het gedaan
ts.

2. En op zondagavond I mei is er gedurende kode tijd (van 18 tot ongeveer
21 h) volk nodig om alles op te ruimen.

oor
HeÍ sukses van Minerant 99 hangt voor een groot deel af van de publiciteit. Zorg
er zeker voor dat Uw familie, Uw kenissenkring, Uw fima, Uw kollega's op het
wetk, Uw school en medestudenten op de hoogte zijn van de manifestatie en... er
naartoe komen !

Wees voor éên keer eens kwistig (in de positíeve zin van het woord) met
strooibíljeften en affiches. Heeft U er al eens over gedacht om in elke bief die U
schijft een strooibiljetje in te sluíten ? Wenst U meer van dit drukwetu dan volstaat
een telefoontje of briefkaaije naar het sekretariaat van de MKA of naar de heer P.
Van hee, Marialei 43 te 2900 Schoten. Tel 03/645 29 14.

,it
v

rl
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mka-nieuws

Een zelf gevonden mineraal van de juiste naam voozien is voor vrijwel iedere
vezamelaar het boeiendste aspect van zijn hobby. Soms verloopt dat vrÍ vlot, een
andere keeÍ dienen heel wat waarnemingen te worden gedaan en kenmerken bepaald
alvorens men tot een besluit kan komen. Regelmatig gebeurt het zelÍs dat ondanks de
vele waarnemingen een definitieve determinatie uitblijÍt.

Heel wal vezamelaars hebben in de loop van de jaren flink wat ervaring opgedaan en ze
zijn dan ook dikwijls in staat om "op-zicht", eventueel met behulp van een loep, een
mineraalte herkennen.

Wat is herkennen ? Neem bijvoorbeeld een sluk van een amethistgeode uit Brazilië.
ZondeÍ problemen is dit mineraal als het ware op meters aÍstand te herkennen. Niet
alleen de kleur speelt een rol (we kennen ook Íluoriet met dezelfde violette kleur als
amethist), maar tevens de kristalvorm (die we ook van heldere bergkristal en rookkwarts
kennen) en de aggregaatvorm (geode) zín van belang. Hsrkennen is dus het vaststellen
van een combinatie van direct waarneembare kenmerken (bv. vorm, kleur, aanvoelen,
gemiddelde dichtheid enz.). Herkennen is tevens het "terug kennen"; we hadden al eens
eerder een amethist gezien. Kortom, herkennen is een samenspel van geheugen en
waarnemingSzin.

Het geheugen kan men oefenen door veel mineraalspecimens te zien. Dat kan
bÍvoorbeeld door mineralenmusea te bezoeken, de collecties van andere vezamelaars te
bekijken, aandachtig op mineralenbeuzen rond te neuzen en veel boeken te raadplegen.
utaarnemen is een kwestie van met andeÍe ogen naaÍ iets te kijken. Men kan een
mineraalspecimen mooi vinden en ervan genieten, maaÍ de geoefende blik ziet meer dan
alleen maar mooie vormen en kleuren.

Niet altijd is een mineraal direct herkenbaar en soms zin extra waarnemingen nodig; dan
spreekt men van determineren. Determinatie is mede door het noodzakelijk gebruik van
dure en ingewikkelde apparatuur het domein van de beroeps-mineraloog. Het gebied van
het mineralen herkennen is zeker en vast de sterkte van de amateur die hier de nodige
tijd en oeÍening in kan steken. Waarnemen impliceert een zekere basiskennis. Daarom
organiseert de MKA in het najaar van '1999 een cursus 'Mineralen Herkennen" waar we
deze elementaire basiskennis eens samen doomemen en op een rijtje zetten.

OndeÍwerpen die aan de orde komen zÍn onder andere:

- inleiding chemie
- kristallen: strucluuÍ en morfologie
- Íysische kenmerken van mineralen
- mineralensystematiek en klassenkenmerken
- determinatietabellen en literatuur
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Naast theorie komt uiteraard de praKijk van het waarnemen en het determineren aan de
orde. We proberen op iedere vergadering theorie en praktijk te combineren. Er worden daa's
van mineralen getoond en maneraalspecimens kunnen door iedereen bekeken en
bestudeerd worden. Het leren waarnemen/herkennen doen we aan de hand van veel
voorkomende mineralen zoals kwarts, calciet, pyriet enz. ledere deelnemer wordt van een
uitgebíede cursustekst en oefenbladen voozien.

De opgedane kennis zal het vezamelen van mineÍalen tot een interessante bezigheid
maken. Wie dus meer wil welen dan nodig is om een vitrinekast met mooie
mineraalspecimens te vullen, is van harte welkom.

De cursus, die een achttal bijeenkomsten omvat, begint in oKober en zal maandelijks op
een zaterdagnamiddag (van '14.00 tot 16.30 uur) worden gehouden. De locatie is
Ommeganckstraat 26, 2000 Antwerpen (achter het Centraal Station) en de voorlopige data
ziin 9110, 13111, 11112, 151112000, 1212, 1113,814, 13/5. Het aantal deelnemers is beperkt
tot 25. De kosten bedragen BEF 2000.- (HFL 110.-) peÍ deelnemer. Heeft U nog vragen
over deze cursus, neem dan graag even contact op met Paul Tambuyser (coórdinaten zie
binnenkaft van dit nummer, of op Minerant).

lnschriivinq

in Belqié in Nederland

2000.- BEF overmaken op
bankrekening
789-5809102-81

110.- NLG overmaken oD
Nederlandse postgirorekening

109151

t.n.v.
Mineralogische Kring Antwerpen

Marialei 43 8-2900 Schoten

met vermeldang van 'cursus mineralen herkennen'
zorg ervoor dat de naam en het volledig adres van de cursist op de
betalinq voorkomen

[Paul Tambuyser]

NIEUW : Photographic Guide to Mineral Species, Excalibur
Mineral Company, 1999.

Wat een aangename veÍrassing, toen mijn oog tÍdens het doorbladeren van het laatste
nummer van de lrineralogical Record (Vol. 30,2, p. 152) op de advertentie van de
Excalibur Mineral Company viel. Deze Íirma, die vooral internationale bekendheid geniet
door hun enorme stock aan mineralen (meer dan 200.000 sDecimens van meer dan 3000
verschillende species verkrUgbaarl), kwam in 1993 nog in het nieuws toen ze de zaak van
Forrest en Barbara Cureton opkocht (en zodoende meteen wereldleider werd op het
gebied van de systematische mineralogie-specimens). Sinds enige jaren biedt deze Íirma
trouwens ook de mogelijkheid om uw zelfgevonden specimens door haar personeel te
laten ondezoeken, compleet met SEM-foto en EDM-analyse (tegen betaling uiteraard;
enkele MKA-leden hebben van deze dienst reeds gebruik gemaakt; hun bevindingen
worden koÉelings in Geonieuws gepubliceerd). Dit alles om aan te tonen, dat het
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personeel van Excalibur aardig wat ervaring heeft in en kennis van de minder gekende
mineralen. Het is dan ook verheugend dat net dezê firma het initiatief heeft genomen om
een CD-ROI,/| op de markt te brengen die meer toont dan de klassieke mineralen. Deze
nieuwe Photographic Guide to Mineral Specles (afgekort als PG2MS) bevat meer dan
5400 originele, nooit eerde. gepubliceerde mineralenfoto's, die 3065 verschillende
specjes en 225 variëteiten tonenll Het enige werk in boekvorm dat ook maar enigszins te
vergelijken valt met dit product, is de eerste editie van de Encyclopedia oÍ Minerals, die
ondertussen verouderd g! niet meer verkÍÍgbaar is. Een bijkomende lijst van IMA-
aanvaarde mineraalnamen, actueel gehouden tot eind 1998, vergezelt een uitgebreide
vindplaatsenindex. Uiteraard zijn tal van hyperlinks tussen foto's, namen en vindplaatsen
voo.zien. Als browser wordt Netscape 4.5 meegeleverd, wat het product snel en
eenvoudig in gebruik maakt. Nog een kleine anecdote: de officiéle "publicatiedatum" van
de PG2MS is voozien voor ... I april! Neen, voor alle duidelijkheid, dit is g€g! aprilvis.

Uiteraard dringt zich ook een vergelijking op met The Photo-Atlas of Manerals, de CD-
ROl,i| van de Gem & lrineral Council van het Los Angeles County irluseum of Natural
History (voor een gedetailleerde beschrijving: zie één van de vorige nummers van
Geonieuws). Beide auteurs beschouwen hun geesteskind echter niet als concurrentie.
Daar waar de Photo-Atlas tal van mooie plaatjes toont van een eerder beperkt aantal
mineralen (iets meer dan 800 species), is het de bedoeling van de PG2MS om eerder te
fungeren als fotografische referentie voor zoveel mogelijk verschillende mineralen.
Duidelijk een gat in de markt, als men bedenkt dat noch de nieuwe Dana, noch het
Handbook of Mineralogy van Íoto's werden voorzien. Het is Dr. Jeffrey Weissman die de
enorme taak op zich nam om alle Íoto's te maken en hun bÍhorende gegevens te
verwerken. Het werk is de gedroomde metgezel van de nieuwe Dana, van het Handbook
of Mineralogy of zelfs van de nieuwe Fleischer's Glossary of lrlineral Species (1999).
Over dit laatste werk wordt binnenkort overigens ook een artikeltje gepleegd in
Geonieuws ...

PrÍskaartje van deze nieuwe CD-ROII is US$ 69.95. Rekening houdend met 4 dollar
vezendingskosten en 21% Belgische BTW, is de uiteindelijke basisprijs van dit werk
ongeveer BEF 3300. Een gezamenlijke aankoop in samenwerking met onze
zusterverenigingen zal de prijs zeker kunnen drukken. Leden die een exemplaat van deze
CD-ROM wensen te bestellen, nemen dan ook best zo snel mogelijk (ten laatste op 30
juni 1999) contact op met Herwig Pelckmans (tel 011/52 67 93 of e-mail
pelckmans.h@s.mil.be). Tevens dient u voor '1 juli 1999 de som van 3300 BEF over te
maken op postrekening 000-1603921-26 t.n.v. Herwig Pelckmans, CardijnstÍaat 12 te
3530 Houthalen-Helchteren, met de vermelding 'CD-ROM'. De rest van het bedrag
(debet of credit) wordt later afgerekend. De CD-RO|V| dient wel afgehaald te worden (op
een vergadering of beurs), tenzij men BEF 100.- extra stort voor vezending per post
(BEF 160.- voor leden uit het buitenland).

Een van onze leden veÍkoopt in occazie, maaÍ in peÍfecde staat, een stereomicroscoop
WILD MA4, met oculairen 8X. Zoom-standen 5X, 12.5 X en 32 X. Verlichting voor
opvallend en voor doorvallend licht. Bouwjaar rond 1984. Prijs 19000 BEF. Dit is een
buitenkans om een proÍessionele microscoop aan te schaffen aan een amateuÍistische
prijs ! Gegadigden contacteren de redactie van Geonieuws (zie binnenkaft).
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Er is alweer een interessante tentoonstelling in het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29 le 1000 Brussel : "De NobelpÍÍzen voor
wetenschappen : een eeuwfeest". Deze tentoonstelling loopt tot 30 mei 1999 parallel met
de tentoonstelling "Leven of overleven". Nu de NobelprÍzen voor Wetenschappen bijna
een eeuw bestaan, belicht deze tentoonstelling de Nobelprijswinnaars voor
wetenschappen. Ze toont hun gêschiedenis, hun ideeën, het ondezoek dat aan de
grondslag van hun ontdekkingen lag.

De Nobelstbhting wetd opgeicht door de Zweedse ingenieur en mecenas Alhed Nobel. ln 1901 bncht ze
hulde aan de dàe eêtstê Nobelpijsdnnaars : Wlhelm Rëntgen kreeg de Nobelpàis fysica voor zin
onldekking van dê X-st.álen : Jacobus van I Hotr kreeg de Nobelpiis scheikunde vooÍ zijn ontdekking
van de wenen van de themodynanica en Emil Adolt von Behring vooÍ geneeskundê vooÍ ziJn ontdêkl,ing
van êen eeísle vaccin tegen dtfteie. sindsdiên beloont de Nobelstichting jaalijks ch verclienstelijksle
onaleaoekers in cleze die disciplines. Dê tentoonslelling legt ch naclruk op hel baanbrekend
Íundamenteel wE* en op het on<leEoek dat zijn toepassing in nieuwe technologieën hêeft gcvonden of
waaNan het nut voor de volksgezondheid bewezen is- Zj bieclt de bezoeker een uniek ovenicht van cle
grcte wetenschawelike doohràkên die geleid hebben tot onze huidige kennis van de wetenschappen :
van de chemicus Hendik Lorcntz tot Albert Einstein, van Robêít Koch tot Stanley Pnisineí, ên ten slofte
het duo Fancis CicR en James Watson - de twee pionie6 van cle moleculaiíe biologê en cle genet'sche
engtneenng.

Voor meer iníormatie kan u terecht bÍ het museum : tel. 021627 4211, Íax 021627 4'113.

Tom Warren I IWFMD

Enkele maanden geleden werd door een aantal mensen van de FMS (Fluorescent
Mineral Society) het initiatief genomen om een tentoonstelling op te richten van
fluorescerende mineralen atkomstig van alle hoekjes van onze planeet. Deze World Wide
Fluorescent Mineral Display zou vernoemd worden naar Tom Warren, bij wijze van
eerbetoon aan de man die het ons mogelÍk maakte om fluorescerende mjneralen te
zoeken en te vezamelen.

De meest toepasselÍke locatie is natuurlijk het museum van SteÍling Hill, New Jersey. Na
enige discussie omtrent practische problemen werd de knoop doorgehakt en de
tentoonstelling word daadwerkelijk opgericht. Omdat een aantal mensen mogelijk nog
nooit van Tom Warren gehoord heeft, krÍgt U hierna een korte biografie van deze
opmerkelijke man die overigens volgens zÍn vrienden nog'very much alive and kicking"
is. De 96-jarige knakker gaat, half blind, nog steeds elke week bowlen en maakt alle
dagen een Ílinke wandeling.

Tom Warren, de "Edison" van de fluorescentiê

Thomas SpenceÍ Warren werd geboren in '1903 en is op 96-jarige leeftijd nog steeds een
actief man. Veel verzamelaars van fluorescerende mineralen kennen hem als de stichter
van Ultra-Violet Products, Inc. (nu UVP, Inc.) maar weinigen zÍn zich bewust van de mate
waarin hij hun hobby heeft beïnvloed en mogelijk gemaakt. Om te beginnen is Tom de
uitvinder van het belangrÍkste stuk gereedschap dat wij ons kunnen vooÍstellen: de
draagbare en betaalbare ultra-violetlamp op batterijen. Hij ontwikkelde de M-'12
"Mineralight' lamp, op batterijen, voor de prospectie van scheeliet op het einde van de
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dertiger jaÍen. Veel van deze lampen werden verkocht aan de mijnwerkers van Franklin
en Sterling Hill en werden in broodtrommeltjes in de mijnen binnengesmokkeld. Tom
Warren mag aanvankelík meer in de economische kant van fluorescentie geïnteresseerd
geweest zijn (gelukkig voor ons floreerde UVP na '1945 door de zogenaamde Uranium-
boom, "the race Íor the A-bomb") maar zoals veel verzamelaars kwam hi uiteindelijk in de
ban van de schoonheid van fluorescerende mineralen en liet nooit een gelegenheid
voorbí gaan om deze vezamelwoede te promoten.

Op hondeÍden beuzen stelde hÍ zijn collectae en lampen tentoon en hÍ gaf ontelbare
lezingen en demonstraties. De allereerste publieke tentoonstelling van Íluorescerende
mineralen, wereldwijd, werd door hem georganiseerd rond 1940 op Knott's Berry Farm.
Rond 1950 maakte UVP niet alleen draagbare lampen maar tevens krachtige display
lampen, zoals de 5-68 die nu nog in tal van museums gebruikt wordt.

Het bedrtÍ bezat ook de grootste voorraad fluorescerende maneralen die ooit vezameld
weÍd. Tom trad aÍ als algemeen directeuÍ van UVP in 1973, maar bleef de afdeting
mineralen leiden tot 1984. Het duurde nog tot 1992 vooraleer de volledige vooraad
mineralen was verdeeld over vezamelingen wereldwijd.
Tom Warren hielp door sponsoring ook finacièel mee aan het tot stand komen van
literatuur omtrent íluorescentie: Sterling Gleason's "tJltraviolet Guide to Mineralsi en Bob
Jones' "Nature's Hidden Rainbows". In 1994 publiceerde hij onder eigen auspiciën
"Ultraviolet Light and Fluorescent Minerals", waarvan een van de vier delen door hemzelÍ
gescnreven weroen.

Toen Don Newsome in 1971 de Fluorescent Mineral Society oprichtte, werden de eerste
activiteiten van deze vereniging gesponsord door UVP. De drukkeÍÍ van het bedrijf drukte
de eerste nieuwsbrieven van de FlrS. De eerste tentoonstelling, van uitsluitend
fluorescerende mineralen, dae de vereniging organiseerde werd gehouden in Toms
Íabriek in San Gabriel.

De niel-solariserende, langlevende korte golf filters die wij nu kennen werden ontwikketd
door Hoya met de hulp van Tom Warren en dit is zonder overdrjjven de belangrijkste
ontwikkeling op het gebied van de Uv-technologie in de laatste decaden.
We mogen natuurlijk ook niet vergeten te vermelden dat Tom Warren drie kinderen
opvoedde. De man kan zeggen dat hij een rÍk en zinvol leven geleeÍd heeft en dat nog
steeds doet. Wí zullen hem echter steeds zien als de peetvadeÍ van van elke
vetzamelaat van ÍluoresceÍende mineralen. Meer dan wie ook heeft hij met zijn
initiatieven, enthousiasme en verwezenlijkingen de mogelíkheden van onze hobby
verlegd tot op een niveau dat vroeger alleen voor kapitaalkrachtige museums weggelegd
was. Hoe kunnen we hem beter eren dan door een tentoonstelling van fluoÍescerende
mineralen van over de hele wereld ziln naam te oeven?

Nnj venaald naateen boodschap van Stevê Misiutvan SHMM (SEning HillMining Museun)
waar cle geplande tentoonslelling zal onaleeebncht woden. l

Practisch:

Je kan natuurlík geen grote museumzaal vullen met tien steentjes. De tentoonstelling is,
zoals alles in Amerika, groots opgevat en er is natuurlijk een grote behoefte aan
specimens. Daarom is er een oproep uitgegaan van de FirS aan elle leden (ook de MKA
is als vereniging lid van de FIVIS) om specimens te schenken aan dit initiatief. lk zou dan
ook alle leden van de MKA willen oproepen om specimens te schenken. De MKA neemt
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de verzendingskosten op zich. U hoeft enkel uw schenking aan mij te bezorgen.

VanzelÍsprekend wordt van U niet verwacht dal U de mooiste specimens uit Uw

vezameiing gaal weggeven. Stukken die U dubbel heeft oÍ die U kwijt wil' daar zijn we

wel op uit. Pàr slot vàn rekening is een naamvermelding op het bijhorende naamplaatje

op de tentoonstelling het enige wat U ervoor in de plaats krijgt. De enige criteria waaraan

een specimen moet voldoen om in aanmerking te komen ztn :

. Dat U het kunt missen

. Het moet fluoresceren onder LW oÍ SW UV

. Er zullen meeÍ dan voldoende stukken zijn die uit de USA komen. Tenzij het om een

uitzonderlijk zeldzaam of mooi stuk gaat hebben we dus liefst specimens die uit

andere delen van de wereld komen.
. Het moet handzaam zÍn. Stukken van een bergmassieÍ oí rolkeien van een paar

honderd ton kunnen we echt niet versturen

Alle specimens die U hiervoor over heeft worden in dank aanvaard en kunnen op de

vergaàeringen aan mij afgegeven worden. Volgende gegevens betreffende de specimens

zouden wij ook graag hebben :

. l\rineraalnaam

. Vindplaats, zo volledig mogelijk

. Wanneer het gevonden weÍd (vooral bij oudere stukken waarvan de vindplaats niet

meer bestaavtoegankelijk is of uitgeput is)

. De naam van de schenker, tenzÍ U liever anoniem blijft natuurltk

Als U liever zelf Uw sDecimens opstuuÍt kan dat naaÍ volgend adres:

Sterling Hill Mining Museum,
30 Plant St, Ogdensburg, NJ 07439-1126,

Attn: Dick Hauck.

ln verband met het artikel over het mineÍaalvan de vonge maand een aanvulling.

Een zeer gedetailleerd artikel over zunyiet en zÍn type-vindplaats verscheen enkele jaren

geleden in het tijdschrift Rocks and Minerals. Buiten tal van zwart-wit folo's van o a

tunyiet, vindt men in dit artikel ook'12 kristalfiguren van dit mineraal, alsook een grondlge

besàhrijving van de vindplaats en haar paragenese Voor de geÏnteÍesseerden volgt hier

de referentie:

MOATS, P.W., HAMPSON, A.G. en HLAVA' P F., 1996. Zunyite and associated minerals

Írom the Zuni Mine, San Juan County, Colorado. Rocks and MineÍals, Vol. 71,2, p 94-
'101.

Een copietje van het aíikel kan eventueel verkregen woÍden via Herwig Pelckmans

(coórdinaten zie omslag Geonieuws).

[Axel Emmermann]

IHeMig Pelckmansl
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haie-monet, de zilverleverancier
van sclaigneaux ?

richard de nul

1. Inleiding

Op een boogscheut van de vindplaats van Sclaigneaux, in werke|jkheid de achterkant
van deze vindplaats, is de oude mijn van Haie-Monet te vinden. Er resten nier veer meer
dan een paar storthopen en een oude dichtgemaakte mijningang van deze vindplaats. De
plaats waar de schouw van de oven heeft gestaan is nog goed te zien. Deze mijn is
vroeger uitgebaat voor zijn rijke galeniet- en marcasietaders en zinkertsen. Over de
geschiedenis van deze vindplaats zullen we het in een latere bijdrage nog hebben.

2. Omschrijving

Vertrekkende van de vindplaats Sclaigneaux, rijden we het smalle (gevaarlijke) baantje
ongeveer 1 km verder (richting Landenne) tot we aan onze rechterkant een straatje zien
met het naambord Rue Haie-l\ronet. We slaan deze straat in en blijven deze volgen tot
het einde. Bij een splitsing halverwege houden we links. Enkele meter voorbij deze
splitsing, aan de rechterkant zijn er nog storthopen van een oude ijzermijn. Wanneer we
tussen deze heuvels dooMandelen zien we ook nog de plaats waar zich vroeger de
schacht bevond.

De storthopen zín uitbundig overgroeid; hier heeft blijkbaar nog niemand naar mineralen
gezocht. Hier is inderdaad niet veel te vinden, zodat we beter nog even doorrijden. We
parkeren de auto aan het einde van de weg, die tot aan een akker loopt. Laat voldoende
plaats vrij voor de landbouwer ! Aan de linker zijde in het bos0e) zijn de storthopen. De
oude mÍningang is nog te zien in de eerste heuvel vlak bÍ de weg. Achteraan het bos
moet de schoorsteen gestaan hebben. Wanneer we wat graven in het gras stoten we op
de grondvesten.

Schalenblende van
Haie-Monet.
Foto Axel
Emmermann.
VeEameling
Richad De Nul.
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In een brok gesteente zijn vaak de drie basisertsen terug te vinden, nl.:

. Zinkertsen, meestal in de vorm van schalenblende die soms mooigeband is.

. Galena is dikwijls een bestanddeelvan de schalenblende, maar het komt ook massief
ingebed vooÍ in het begeleidende gesteente.

. Tenslotte ook ijzermineralen, met voornamelijk marcasiet.

Al deze ertsen zitten ingebed in het ganggesteente dat voornamelijk bestaat uit calciet en
dolomiet. Uiteraard is ook massief gesteente uit andere lagen overvloedig te vinden. Een
flinke tik op dit gesteente maakt snel duidelijk dat hier geen holten in terug te vinden zijn.
Je kan deze dus snel opzij leggen. Je kan best op elke steen een tik geven want alle
brokken liggen hier reeds een geruime tÍd zodai het niet altijd onmiddellijk duidelijk is wat
er onder de Ílinke aardlaag te vinden is. Plantenwortels zijn zelfs vaak doorgedrongen tot
het inwendige van het gesteente. De meeste succesrijke blokken zijn het gesteente
waarin de drie ertsen zijn terug te vinden. Ztn hierin holten dan bestaat de kans dat de
eísen zich hebben kunnen uitkristalliseren en dat er zich secundaire mineralen hebben
kunnen voÍmen. Onmiddelijk moeten we opmerken dat het voorkomen van secundaire
mineralen beperkt en zells zeldzaam is. Ook voor deze vindplaats geldt het vindersgeluk !

Slakken zoals deze voorkomen te Sclaigneaux, hebben we tot nu nog niet gevonden te
Haie-Monet.

3.

3.1

Beschrijving van de Mineralen

BMO38-101 Galeniet Suffiden Pbs

De galenietaggregaten die we hier vinden hebben de typische kubusachtige trapopbouw,
is blauwachtig metallisch gekleurd en komt redelÍk frekwent voor. Het zit ingebed in het
dolomiet en is vergezeld van marcasiet, calciet en schalenblende- Het galeniet dat hier
gevonden wordt moet een aanzienlijke concentratie aan zilvet bevatten gezien de
zilverkrullen die je kan vinden in de slakken van Sclaigneaux, die de resten zijn van het
de verwerking van de galeniet-ertsen afkomstig van o.a. Haie-Monet.

Grote massieve brokken galêniet, tot een halve kilo zwaar, die dan tamelijk mooi zÍn
uitgekristalliseerd, kunnen gevonden worden. Ook massieve galenietblokken zondeÍ
enige kristalvorm kunnen interessant zijn omdat het voorkomen van holten niet is uit te
sluaten. Zo kunnen in deze holtes mooi uitgekristallisseerde krjstallen voorkomen, zoals
o.a. cerussiet, anglesiet, smithsoniet en misschien wel hopeiet ?

Mooi uitgekristaliseerde galenietkristalletjes zïn vooral te vinden in de bÍokkelige stukken
dolomiet. Alhoewel steeds klein (tot ca. 3 mm.) is het hele gamma van het kubische
kristalstelsel hierin teÍug te vinden. Het is niet altÍd eenvoudig om deze brokkelige
massa's te verkleinen om juist die holte met de mooie kÍistallen onbeschadigd op te
bergen in een doosje.

3.2 8,M038-102 Schatenbtende Sutliden

Dit door ons allen wel gekende mineraal dat veel voorkomt in MoÍesnet hebben we ook
hier gevonden. Samen met galeniet, sfaleriet en marcasiet zitten de gebande knollen in

het dolomiet en calciet. Ze komen tamelÍk frekwent voor, de banden zijn echter anders
samengesteld als bvb. te Moresnet, de zinksulfide (sfaleriet en wuziet)- en pyrietbanden
zÍn in Haie-Monet niet zo uitgesproken aanwezig.
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We moeten volledigheidshalve opmerken dat de naam schalenblende geen
mineraalnaam is, maar een paragenese van verschillende mineralen, o.a. sfaleriet, pyriet
en/oÍ marcasiet, galeniet, wurtziet en nog enkele andere.

3.3 BMO38-103 Dolomiet Carbonaten CaMg(COt),

Zoals reeds vermeld in de inleiding speelt dolomiet de rol van ganggesteente te Haie-
Monet en komt het dus zeer frequent voor. Het dolomiet dat we hier vinden is deels grijs

en bruinig van kleur, en vertoont een glasglans. Echt mooie
kristallen zïn eerder zeldzaam, maar toch te vinden. Hoofdzakelijk
vormt dolomiet dichte massa's met daarin galeniet, marcasiet,
calciet en schalenblende.

Uitzonderltk kunnen
holtes voorkomen. Wanneer we dan toch
zelden om het specimen te verkleinen
brokkelig.

mooi gevormde sfalerietkristallen in de karige
een mooi aggregaatje vinden, lukt het slechts

tot een micÍo-mountje. Het mateÍiaal is zeeÍ

3.4

Het verschil tussen calciet en dolomiet kan eenvoudig worden vastgesteld door
chemische reaktie's : calciet bruist hevig op in HCl, dolomiet veel minder. Spijtig genoeg
wordt in het boek "Les lrinéraux de Belgique" geen melding gemaakt van dolomiet voor
deze vindplaats. In principe kan het ook om ankeriet, Ca(Fe",Mg,l\rnXCO3), gaan. Om
dat onderscheid te maken zÍn echter de zware middelen nodig, zoals microsonde- of X-
stralendiff raktie-onderzoek.

8M038-1(M Smilhsoniet Carbonaten ZnCO3

3.5 8M038-105 Calciet Carbonaten CaCO:

Calciet komt hier vrij veel voor in een massieve, micÍokristallijne vorm.
Oe kristalvormen zÍn eerder beperkt te Haie-Monet, Tamelijk
Írequent komen lensvormige kristallen vooÍ tot enkele
millimeter groot (zie figuur). DikwÍls zijn de solitaire kristallen

Smithsoniet (soms zinkspaat genoemd) wordt hier gevonden als kleine gedrongen
rijstkorrelvormige kristalletjes, soms geel, soms kleurloos. Dit zinkcarbonaat komt ook
voor als overkorstende niervormige aggregaten, samengesteld uit kleine bolletjes. In

tegenstelling tot Sclaigneaux komt smithsoniet hier Írequent voor. Mooie solitaire
kristallen maar ook de zogenaamde rijstkorÍel komt het meest voor in het brokkelige
calciet en het dolomietgesteente, dikwijls is dan ook galeniet en schalenblende niet ver
weg. Vooral na een grondige wasbeurt thuis worden de kleine kristalletjes ontdekt onder
de mikroscoop. De gladde niervormige korsten, meestal geel, zelden ook spierwit vallen
gemakkelijker op ter plaatse omdat deze soms volledige holten of oppervlakten
bedekken.

Geonieuws ?1ê), mei 1999 103



mooi in groepjes uitgegroeid. Ook de nauwveMante tafelvorm komt voor' zij het minder

frequent. Dikwijls is zulk kristal te midden van een groepie lenskristallen gegroeid zodat
het nauwelijks opvalt (zie figuur).

Mooie gtasheldere skalenoëdrische kristallen behoren eveneens tot de vondst-
mogelijkheden. Deze kristallen zitten meestal ingebed in massieve calciet Hêt meest

opvallend zijn de exemplaren die vrijstaand gegroeid zijn bovenop schalenblende Het

voorkomen in deze laatste vorm zou verwarring kunnen geven met anglesiet. Een tweede
herkenningspunt is de glans : anglesiet heeft steeds een diamantglans.

Een laatste, veel voorkomende vorm is een primaire vorm van calciet, namelijk de

rhomboéder. De kleur van zulke kristallen die bijna steeds in groep voorkomen gaat van
glashelder naar crème tot grijs en wit. De groepjes kunnen prachtige en ingewikkelde

ággregaatjes vormen zodat verwarring met dolomiet niet is uit te sluiten Deze kristalletjes
zÍn nooit groter dan 2 à 3 mm.

De calciet kan ook honinggeel gekleurd zijn.
Tot heden hebben we nog geen Íluorescentie waargenomen

3.6 BMO38-106 Síaleriea Suffiden ZnS

Sfaleriet of zinkblende komt hier voor als dichte bruingele aggregaten' maar met een

beetje geluk, vinden we hier ook mooie vrijstaande, sterk glanzende bruingele

hexagonale kristallen, die een lengte tot één milimeter kunnen hebben.

Het meest kans tot het vinden van mooie
helder gele kristallen heb je in de holten van
massieve schalenblende, en soms ook bij de
overgang van dolomiet naar calciet.
Een opmerkelijke vondst dateert van 27 juni
1998 toen bÍ het openbreken van een
dolomietblok talrijke holten te zien waren.
Elke holte is volledig opgevuld met

vrijstaande heldergele kristallen waaÍvan sommige een mat en vettig uitzicht hebben Hier

en daar is zelfs eán mooi marcasietkristal te zien. Genoeg materiaal dus om micromount

doosjes te vullen !

à---(--:,'--t
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3.7 8M038-108 CerarssieÍ Carbonaten PbCO3

In tegenslelling tot sommige andere vindplaatsen waar cerussiet
vrij trequent voorkomt in de loodparagenese komt dit secundair
mineraal te Haie-Monet weinig voor. Het komt voor in de
schaarse holten van de massieve galenietblokken. De kÍistallen
zijn steeds zeer klein maaÍ wel perfect gevormd. De
kristaltekeningen van de dooÍ ons gevonden mineralen hier
aÍgebeeld behoren tot onze vezameling.

Ze hebben niet altijd een vetglans maar soms ook een
diamantglans zodat verwarring mogelijk is met anglesiet. Soms
is het net of we te doen hebben met grijze kristalletjes. Wanneer
we de lichtbron iets verplaatsen zien we dat de grijze kleur
aÍkomstig is van het galeniet waarop het kristalletje gegroeid is.

Zoals reeds vermeld zijn de kristalletjes perfect van vorm. Het
zijn stuk voor stuk juweeltjes. Ook de typische tweelingen in
zadelvorm met zín typische 60" hoek, zoals afgebeeld in de
middelste figuur hiernaast behoren tot de vondsten. Sinds 27 juni
'1998 heeft ook een dubbelbeèindigd piramidaal kristalletje een
plaats gekregen in onze vezameling. Wat alle kristalletjes
gemeen hebben is een dakpanbeëindiging en een lengtestreping,
zÍ het niet altijd even duidelijk. De naaldvormige variéteit hebben
we tot nu toe nog naet gevonden.

3.8 BMo38-109 Gips SulÍaten CaSOazHrO

Mooie gipskristallen zijn te Haie-Monet eerder een uitzondering. Kleine
oppervlaktevullende gipskristalletjes die daarbij nog zeer breekbaar en dikwijls vervuald
zijn komen dan weer Írequent voor. De verkleuring van deze gips gaat van bruin tot geel.
Wanneer je de specimens onder de microscoop bekijkt bij een hoge vergroting, kunnen je
hier mooie aggregaatjes aantreffen.

De mooie grotere glasheldere kristallen zijn eerder te vinden in de marcasieÍijke blokken
waar ze konden uitkristalliseren in de (schaarse) holten. De mooiste vondst dateert van
begin mei 1998 toen HeÍman Reynders een groot blok liet zien met enkele kleine
vrijstaande naaldjes in een tamelik grote holte. Hij liet me deze naaldjes zien met de
vraag of het aragoniet kon zÍn (of misschien ook wel om wat jaloezie op te wekken ?).
Sociaal als hÍ is, gaf hij de andere helft van dit blok aan mij, en na een eerste blik gooide
ik hem achteloos weg (er zat toch niks meer op l?). Toen hÍ zijn stuk verder verkleinde
hoorde ik hem toch nog eens juichen : joepie nog een kristalletje !

Compleet gefrustreerd ging ik dan toch maar dat weggeworpen blok lerugzoeken, en
jawel, ook hierin kristalletjes, maar nog groter, mooier en onbeschadigd vergroeid in
stervorm en fel glanzend I

3.9 8M038-110 Marcasiet Sufiiden FeSz

Marcasiet komt steeds voor in calciet- en dolomietgesteente waar het zeer mooie
kristallen kan vormen. DikwÍls zijn de kristallen veÍgroeid als vertakte groepen die
ingewikkelde vormen kunnen aannemen. De rijke marcasietblokken vallen onmiddelijk op
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door hun gewicht en kleur. Hebben we geluk dan komen binnenin holten voor met mooie
glanzende vrijstaande kristallen. Verwarring is mogelÍk met pyriet, het enige verschil is de
kristalvorm. Begeleidende mineralen zijn veelal schalenblende en galeniet met natuurlÍk
het gangmineraal dolomiet en calciet.

3.10 8M038-112 Anglesiet Suffaten PbSO.

Komt dit mineraal frequent voor te Sclaigneaux, des te zeldzamer is het te vinden te Haie-
Monet. Zoals reeds vermeld in de inleiding zÍn hier weinig secundaire mineralen te
vinden- Slechts enkele anglesaet(ies) behoren tot onze collectie, waaronder toch een mooi
vrÍstaand gedrongen dipyramidaal kristalletje. Ook hier valt de diamantglans sterk op.
De vormenrijkdom is in Haie-Monet eerder beperkt.

3.11 8M038-113 Hemimodiet Silicaten zn.I(OH)y'Si,O).H2O

De door ons gevonden hemimorfiet js meestalwit van kleur maar
kan ook gelig gekleurd zijn. De meest voorkomende vormen zÍn
overkorstende aggregalen waarbt de dakvormige beèindiging
nog moeilijk te herkennen valt. De mooiste, maar ook de
zeldzaamste exemplaÍen zijn de stralig gevormde kÍistalletjes,
die, als ze zich vrÍ hebben kunnen vormen, echte juweeltjes zín,
en waaÍ de dakpanbeëindiging dan goed te zien is.
Nog zeldzamer zÍn de echt vrijstaande kristallen zoals hiernaast
afgebeeld. Meestal komt hemimorfiet voor in brokkelige
dolomietblokken in de overgangszone naar galeniet. Het is ook
dikwijls samen te vinden met smithsonietkristallen, soms zelfs zÍn
de hemimoríietkristallen gegroeid op een ondergrond van dit
laatst genoemde mineraal. Vermits deze brokstukken talrÍke
holten vertonen komen ook hier frequent mooie galenietkristallen
voor.

De volgende mineralen kunnen we zeker uitsluiten zodal een determinatie eigenlijk niet
moeilijk is:

. Gips heeft nooit een perfekte vlakke beèindiging, en vertoont steeds een
lengtestreping.

. Anglesiet is nooit opgebouwd als bolvormige aggregaten bestaande uit staafjes.

. Smithsoniet verschilt vooral in de opmerkelijk vlakke beèindiging van de kristalvorm.

. Cerussiet heeft een andere kristalvorm.

3.12 8M038-114 Malachiet Carbonaten CVíOH)r(CO)

Tot heden hebben we slecht één klein malachietbolletje gevonden. Het specimen is zo
klein dat slechts met een sterke vergroting de fijne naaldjes te zien zijn. De kleur is
biljaÉgroen. Hierbij moeten we wel opmerken dat het bolletje bovenop een galenietkristal
is gegroeid, en dat we vooÍ de rest in Haie-Monet nog geen enkel ander kopermineraal
gevonden hebben. Met dit mineraal mogen we ons gelukkig te prijzen : nu hebben we
tenmiste toch één groen gekleurd mineraal gevonden.
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3.13 8M038-115 Aragoniet Carbonaten CaCO3

Ook dit mineraal ligt hier niet voor hel rapen I Slechts éénmaal zÍn zeer kleine matte
witte haartjes gevonden in een dolomietholte. Frequenter is aragoniet te vinden als een
oppervlakkige overkorsting, samen met gips. Hierin is geen enkele kristalvorm te
herkennen en je zou het haast niet willen bÍhouden.

Sporadisch zÍn fel witte gladde bolletjes te vinden, meestal gegroeid op
marcasietkristallen. Gelukkig vonden we een specimen met witte bolletjes en ernaast
dezelfde bolletjes, licht gekleurd maar met de typische haartjes erop zodat verwarring met
een ander mineraal is uit te sluiten. Een specimen dat ons even kopzorgen bezorgde
bestond uit crèmekleurige aggregaatjes opgebouwd uit haartjes. Dit bevond zich tussen
marcasietkristallen. Gelukkig was eén bolletje gebroken zodat we de witte aragonietkern
duidelÍk konden waarnemen.

3.14 BM038-116 Goethiet Oxyden - Hydroxyden a-FeOOH

Dit verweringsprodukt van marcasiet komt in grote hoeveelheden voor in Haie-Líonet,
meestal in massieve brokstukken die maar al te snel over het hooÍd gezien worden.
Wanneer we deze blokken nauwkeuriger ondezoeken kunnen we de volgende vormen
onderscheiden ;

. Mooie blinkende zwaÍte bolvormige aggregaten welke gekend zijn als de
glaskopvariëteit. In de verweerde aggregaten kunnen we de verschillende
opbouwringen zien.

. Losse zwarte bolletjes, dikwijls ingewikkelde aggregaten vormend, meestal in holtes
van dolomiet.

. Goethiet komt ook vaak voor als zwart tot bruin beslag, dikwíls op calciet, dolomiet en
marcastet.

. De massieve blokken kunnen ook holtes bevatten waarvan de holtewand vollediq
bezet is door een bolvormige zwarte oÍ bruine fluwelen goethietlaag.

3.15 8M038-117 Greenockietlhawleyiet Sulfidan CdS

Wie zou ooit denken een cadmiummineraal aan te trefÍen te Haie-Monet ? ZekeÍ wij niet I

Wanneer meerdere collega's eenzelfde naam voor eenzelfde vraagtekenmineraal
noemen, dan kunnen niet anders dan dit veÍmelden. We merken hierbÍ wel op dat we ons
volledig moesten bazeren op de beschÍtving in de literatuuÍ, en de identiÍicatie werd nog
niet (bv. via microsonde-ondezoek) bevestigd.

fn alle nasfagwerken vind je dat de paragenese voor greenockiet "galeniet, smithsoniet
en sfaleriet' bevat, wat in Haie-Monet precies klopt. De geelgroene poederige
aggregaten komen steeds voor naast galeniet, sfaleriet en smithsonietkristallen. Tot nu
toe bevinden zich slechts twee specimens in onze verzameling waarvan we vermoeden
dat het om greenockiet (of hawleyiet) gaat. De aggregaatjes zijn mooi glanzend, maar
spijtig genoeg kunnen we met onze microskoop geen kristalvorm ontdekken.

We vermoeden dat dit mineraal frequenter moet voorkomen maar zoals iedere
vetzamelaa( zijn ook wij erop uit om de meer spectaculaiÍe mineralen (grotere !) in onze
vezameling op te nemen.
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Ook het boek "Les minéraux de Belgique" vermeldt voorkomens van hawleyievgrenockiet
in België, hoewel je er even moet voor zoeken. Een cadmiumsulÍide van Engis werd door
Prof. R. Van Tassel eenduidig geïdentificeerd als hawleyiet, bí specimens van andere
vindplaatsen (Corphalie, Oneux, Stembert) kon zelfs met X-stralendiffractometrie het
onderscheid tussen beide mineralen niet eenduidig gemaakt worden.

Eens te meer blijkt het voor een amateur zonder enige mogelijkheid tot instrumenteel
ondezoek verschrikkelijk moeilÍk om een juiste diagnose te stellen ! [N.v.d.r. vandaar
ook dat wíj de moed van mensen die zich zonder serieuze middelen op zulke moeilijke
problemen concentreren bewonderen ll

3.18 BMO38-118 Limoniet Hydroxyden FeOOH.n H2O

Dit mineraal, waarvan de naam is afgeleid uit het Latijn, limus met als betekenis slijk of
modder komt frequent voor in de talrijke ijzerblokken. DikwÍls zijn dit blokken welke aan
de oppervlakte gevonden worden en waaryan de marcasiet verweerd is, en vervolgens
door inwerking van water en lucht geoxydeerd is en omgezet in roest. lk hoor de lezer al
zeggen: moeten we daarvoor zover Íijden ? Willen we de volledige paragenese van Haie-
lronet beschríven, dan moet ook dit (pseudo-) mineraal vermeld worden. Terloops zí
opgemerkt dat limoniet in feite geen echt mineraal is ; het is een algemene term voor
gehydrateerde ijzeroxiden, met grotendeels goethiet. Er zijn twee redenen waarom het
niet als een echt mineraal wordt beschouwd ; l'/ het heeÍt geen welbepaalde chemische
samenstelling, en 2"/ het heeÍt geen speciÍieke kristalstructuur (het is gedeeltelÍk amorf).

3.19 aM038-119 Pyiet Sulíiden FeS?

Een oude akte vermeldt dat de mijn te Haie-Monet ontgonnen werd voor zijn rijke
pyrietaders. Men zou dus verwachten dat dit mineraal er frequent aanwezig is. Niets is

minder waar ! Het chemisch identieke marcasiet komt wel veelvuldig voor. De kubusvorm
daarentegen, pyriet, hebben we tot nu toe slechts in één calcietblok kunnen terugvinden.

3.20 BMO38-120 Mi ertet Sutíiden ,ViS

Bij het openen van een blok dolomiet vonden we slechts éénmaal haarvormige staafjes
waar we niet direct raad mee wisten. We hadden reeds een vermoeden (of hoop ?) dat
het hier wel eens om milleriet zou kunnen gaan. Een Ni mineraal te Haie-Monet is hoogst
onwaarschijnlijk... we moesten bevestiging zoeken I

Deze bevestlging vonden we in de "Minéreaux de Belgique". Op pagina 71, staat te lezen
dat in 1902 door Lohest milleriet is gevonden op calciet, ergens tussen Sclaigneaux en
Andenne. AlsoÍ dit nog niet voldoende is, wordt er nog een Íoto van deze vondst in het
boek aÍgebeeld.

Vanaf nu worden de calcietblokken nog zorgvuldiger nagekeken op mogelijke
millerietvondsten en wie weet, nog andere verÍassingen 1
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4. Nawoord

We hebben deze vindplaats een zestal keer bezocht in het voorjaar van 1998. De eerste
keer leek er ter plaatse niet veel te vinden, maar wanneer thuis de brokstukken werden
kleiner gemaakt, grondig gekuisd en nadien werden bekeken onder de mikroskoop
kregen we al snel de kriebels om terug te gaan naar deze vindplaats. Reeds de eerste
kaptocht leverde o.a. mooie galenietkristallen, dolomiet, calciet en zelfs
smithsonietkristallen op. Onze hamers voelden het ook, er moest meer te vinden zUn. .

Zo zijn we nu, juni 1998, na zes kaptochten aan 20 verschillende mineralen gekomen. We
zijn er ons van bewust dat deze lijst en de beschr0ving van de mineralen niet volledig is.
De volledigheid ervan hangt ook van U af I Opmerkingen zrn altijd welkom. Daarom
vragen we de collega-vezamelaars ons een klein stukje te bezorgen van mineralen die
wij er nog niet gevonden hebben.

Wat ons vooral bijblijft aan deze vindplaats is het veelvuldig voorkomen van zink-
galeniet- en Ízermineralen dikwijls samen in één blok. Voorlopig nemen we afscheid van
deze vindplaats, oí de rust er zal blijven is een andere vraag I
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puits st. remy,
de plaats met de ijzeren eieren !

richard de nul

1. tnleiding

Op enkele honderden meter van de bekende vindplaats Sclaigneaux bevindt zich de oude
ijzerertsmijn Puits St. Remy. Niet alleen te Sclaigneaux zijn deze ertsen veMerkt maar
ook ter plaatse. Getuige hiervan is de nog rechtopstaande schouw, op de staÍkaarl staat
deze aangegeven als Bure St. Remy. In tegenstelling tot de mijn van Haie-Monet werd de
mÍn van St. Remy (Vezin) enkel uitgebaat voor zin rijke ijzerertsen. Men kan eigenlijk
zeggen dat deze mijn in "stand-by" is, in de jaren'60 was er nog sprake van om ze te
heropenen. Ook voor de geschiedenis van deze ontginning moeten we verwijzen naar het
hooÍdstuk "Lilijnbouwgeschiedenis".

2. Omschrijving

Vertrekkende van de vindplaats Sclaigneaux, rijden we het smalle (gevaarlijke) baantje
verder, richting Landenne. We hoeven het gaspedaal niet lang in te drukken want we
kunnen de auto parkeÍen aan de eerste bosweg die we tegenkomen aan de linkeÍkanl.
Vervolgens gaan we te voet verder langs het brede bospad, tot we na ongeveer 500
meter aan de linkerkant de oude schouw zien. Wanneer we hiervooÍ staan moeten we
enkele meter op onze passen terugkeren willen we de oude mijningang zien.

Tot zover de toeristische uitstap... de eryaren mineraienvezamelaar zal tÍdens de
wandeling aan de linkezijde reeds de talrijke storthopen gezien hebben. Ook aan de
beide kanten van de linker zijweggetjes zijn storthopen zichtbaar. Deze liggen gewoon te
wachten op exploratie. We moeten toch onmiddelÍk de ambitieuze verzamelaar er attent
op maken dat ht hier geen gouden eieÍen zal vinden maar wel ijzeren, en wel in
overvloed ! Wenst hij echter een dessertje te vinden dan zal hij zich moeten verplaatsen
naar Haie-Monet of Sclaigneaux. Onze ervaÍing wat betreÍt deze vindplaats kunnen we
samenvatten als "niêt voor herhaling vatbaar !" Mede daarom zullen we de beschrijving
van de mineralen kort houden.

3. Lijst en beschr|ving van de Minentan

3.1 F,M038-201 Goethiet Oxyden - Hydroxyden a-FeOOH

Dit mineraal komt zeer fÍequent voor en is gemakkelík te herkennen. Het goethiet dat we
hier vinden bestaat uit zeer kleine eiervormige aggregaatjes.

3,28M038-202 Aragoniet Carbonaaen CaCOS

Aragoniet komt hier voor als een witte overkorsting zondeí enige kristalvorm. Evenals de
volgende mineralen verdienen de specimens eigenlijk geen plaats in de vezameling.
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3.3 BM03&203 Dolomiet Carbonaten caMg(cot),
Slechts sporadisch zijn andere gesteenten gevonden dan het alom overheersende
dolomietgesteente. Het is slechts in de sporadisch voorkomende holten dat hier en daar
een kristalvorm kan worden opgemerkt.

3.18M038-2(M Pydet Sulliden FeS,

Het pyriet dat hier gevonden wordt is van fossiele oorsprong, klein en zelden met een
herkenbare kristalvorm.

3.5 8M038-205 Gips Sutfaten CaSOa2HrO

Ook gips komt voor te Vezin, altijd als overkorsting en bÍna altÍd bÍuin gekleurd. Enkel bij
een grote vergroting kunnen kristalletjes worden opgemeÍkt.

3.6 BMO38.2O6 Bariet Sutfaten BaSO.

Slecht éénmaal zÍn mooie vierkantvormige glasheldeÍe plaatjes gevonden, wij
vermoeden dat het wel eens bariet zou kunnen zÍn. De plaatjes zijn mooi gegroepeerd
maar zeer klein. Ook de ruitvorm behoort tot de verzameling; deze specimens zijn bedekt
met een witle laag, waarvan we vermoeden dat het aragoniet is.

1, Besluit

Slechts wanneer we echt niet meer weten waar naar toe, zullen we de uitgestrekte
storthopen van Vezin nog eens onder de loupe nemen. We dagen de collega
vezamelaar uit om juist dat plaatsje of dat bultje te ontdekken waar de prachtige stukken
te vinden zijn. Wij hebben hel niet gevonden of we hebben er misschien de moed niet
toe... Denk aan ons aÍtikel wanneer je een gouden ei vindt, laat het ons weten of nog
liever... schenk er ons één !
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38-42 Blauschiefer aus dem Paemonl, ein Geojuwêl
43-47 Die Hóhle dergrunen AÍagonite (Frankrik)
48-55 lmmerwiêdeÍ Neues aus Laurion (2)
5È60 Die Zepterquaíze vom Mulê Creek im Grant

County, New Mexico
6'l-67 Das Minêrelienmuseum in SocorÍo, New

Mexico/USA... ist eine Reise weÍt !

68-72 Chinas Nordosten : SaphiÍgruben und eine
der beslen Diamantminen dêl Welt

. ]íTNERAUX ET FOSSTLES 24e64, 11.98

4í8 HaÍmagedón en Limousin-Charenle :

collectionnez les impactites
22-27 Laleifile
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. GEODE 2356), 11.98

11-14 Hel onbekende mineraal (veldspaten)
14-18 Hêl onlstaan van azu et en/naasl melachiet
18-22 Vulkanen (3 : slot)

. MTNERAL. TTJDSCHRTFT 29(6), 11.98

109 Belgische mineaalen i Rumst (seplaria mel
eragonael)

110-120 PelrográÍe van de gesle€nten g€bruikl
voor de Zimbabwaanse beeldhouwkunsl

12i-i24 Haldêgard von Bingen

' LAP|S 23(11), 11.98

8-11 Scholzit, parascholzil
13-19 oie RauscheÍmuhle bei NiedeÍkÍchen/Pfalz

und ihre Mneralien
20 Zwei nêu entdeckte vanadium-Mineralien aus

dem Westhars : volborthit und Íoscoelith
2i'23 CuboaÍgyrit, ean neues Silbermineral aus dem

2+25 SlromeyeÍit aus Dscheskasgan, Kasachstan
2126 Rote, rosaíarbene und zweifarbage ÏuÍmaline

aus einem neuen Vo*ommen in Nigeriá
27140-41 Neue Maneralien (chorartinit, chrisstanleyit,

kenhsuit, parasibirskit, saddlebackit, niêuwe
zeoliet-nomencleluu0

' uK J. iflNES & MI{ERALS #19, 10.98

2-4 The zeolite group
t8 Mineíal news (vooÍal UK en lerland)
11-13 MineÍal notes (bismuthinite, lauÍionite, Bi

minerals íÍom Cornwall i phosgenite from Oublin;
scorodite ánd phármacosideritê Íom the lsl€ oÍ
Man)

1+16 N€w exhibilion in lhe 6erth galleries oílhe
Natural Hislory Museum (London)

18-23 Ting Táng mine, Gwennep, Cornwell
24-27 Collecting in the Spinifex (Nw-Auslraliè)
28-29 News íÍom down under (AusÍaliè)
30-36 Tucekite, a mineÍál new to Bítain, and other

rare ore minerals from the cenlÍal Wales
orêÍi6ld.

' GRONDBOORENHAMERS2(+5), 11,98

Themanummer i Sinl-Pielersberg (NL)
(paleonlologie)

' BOCAMTNA #3, 09.98

Íhemanummer (84 pp.) : 'Yacimienlos de ÍluoÍila de

' r{auTrlus rNFo 23(3),11.98

51-62 Het grondwater in Vlaandercn

. LAPIDARY JOURNAL O2(6), 09.98

' EXTRALAPIS #15. 11.98

Themanummer : korund. 98 pp.

' scHwErzER STRAHLER lf(8), 11.98

329-3214 Neue permanente mineÉlogisch-
geologische Ausstellungen im NatuÍhistorischen

358-372 Ein Vulkan im Aarmassiv ? Uran,Blei
Allersbeslimmungen an Mineralien und ihíe
Inlerpretalion

373-375 Natijílich vergoldete AÍtefakte ?
377-380 Uncil, ern neues Mineralí!ídie Schweiz

' HONA33(3),11.98

12-18 CalcietkÍistallen lErik Vercammen]

' G€ODE 23(5), 10.98

7 Nogmaals de Rumsler kleiputte, [Rik Dillên]
10-11 Pinksleren en orthoklaaslweelingen
12-13 Olivin
13-15 OoggeluigenveÍslag (Pinatubo uitbarsting)
16-18 Geysers

. MTNERAUX ET FOSSTLES 24(266), 10.98

ThemenuíÍmeí: êmber

' CATALOGUS MUNCHEN í 998, 10,98

8-15 Tucson und das Desert Inn
18 Laíimar
18 Mit dem Boot nách rolen Mineralien suchen

ÍGeorges Claeysl
23-33 Die rolen MineÉlien
39-51 Die FaÍbe deÍ Mineralien enlsteht durch

Faíbvemichlung
52-53 8Íauner, Íoter oder Schwaeer Glaskopf?
54'57 Dae Edolgsgeschichte der Rhodochrosite von

deÍ Sw€et Home Mine
58-59 Thulit - deÍ rote Nationalstein NoÍwegens
60_61 Die Enldeckung dês Chroms
62-65 Chrom als'FaÍbgebe/ der MineÍalien
6667 Hydrogrossular eus SÍjdaídka
68-70 China und die arbe lol'
71-75 Rol ersler Ordnung : Polaíisalionsíaóên
76-79 Die Inlerferennafel nach Michel-Levy
80-82 Achsenbilder : das Innenleben der Kristalle
83-90 Faèige Eden - Erdíarben
95-101 Der Rótelvon Troschenreulh - PorlÍart eineÍ

aussergewóhnlachen FeÈeadengrube,
102-109 TrapicheRubine
110-117 Mogok, die Lêgende Myanmar (8iíma)
1'18-121 Edêlstein6 air LieblingsÍarbo Rot
192-195 Die Almandin Slory

' NAUÍ|LUS |NFO ?3(4), 12.98

71-84 Êen geologische excursiegids voor de Oosl-
Eifel
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aanwinsten voor de bibliotheek

h. dillen

Planetary materials

Papike J.J., 1998, Mineralogical Society of America, Reviews in mineralogy yol 36, iSBN
0-93995G46-4, > 1000 pp, paperback, 15.5 X 23 cn, Engelstalig. Prijs 30 USD voor
MSAJeden.

Dit boek is een must voof wie zowat al wat bekend is over meteorieten, maanmonsters
en de mineralogie van de planeten en andere hemellichamen in een compacte vorm wil
hebben. Het is geen leesboek, maar een naslagwerk op een serieus wetenschappelijk
niveau. Wat de beroemde is-er-leven-op-mars meteoriet ALH 84001 betreft is er de
grootste twijfel omtrent de interpretatie van bepaalde kenmerken die enkele jaren geleden
leidde tot krantekoppen in de stijl van "Sporen van leven in een marsmeteoriet ?"

Météorites et leurs impacts

Alain Carion, 1997,2e uitgave, Ed. Masson, ParÍs, ISBN 2-225-82845-8, 222 pp., 16 X 24
cm, Franstalig.

Meteorieten blijven tot de verbeelding spreken, en de auteur, een fervent Frans
mineralenverzamelaar en handelaar heeft dit boek met de nodige passie geschreven. De
hoofdlijnen zijn :

. L'imoact sur les esorits

. Des objels célèbres rares et fascinants, composés de pierre et de métal

. L'impact physique

. La chasse aux météorites, une occupation captivante

. Guide oratioue de l'amateur

Ook de beroemde ALH 8400'1 mars-meteoriet met korrels die op fossiele bacterièn lijken
wordt beschreven en op een gezonde manier gecommentarieerd. Dit is geen kÍkboek
(zwart-wit foto's van matige kwaliteit), maar het is wel heel boeiend om te lezen I

Klondike (Canada) 1896-1996 : un siècle de ruée vers l'or

Guiolard P.-C., ptívé-uitgave, 1996, ISBN 2-9502503-9-4, 128 PP., DIN 44. Frcnstalig.

Sands meer dan 100 jaar wordt in Klondike, in het onherbergzame Yukon in Canada,
goud gevonden... in totaal een kleine 400 ton tot nu toe I Dit boek verhaalt de hele
geschiedenis, van de avontuurlíke goudzoekers van het begin van deze eeuw tot de
moderne industrièle ontginning. Zowel de geologisch geïnteresseerde als wie bezeten is
door de goudkoorts zal aan dit boek veel leesgenot beleven. De Íoto's zín prachtig,
interessant en leerrijk.
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