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mka-kalender

Geen maand€,lijkEê vêrgadqing in Sint-JoFinrt-coor, en in ptaats van de jaartijkse
barbecue gaan we in groep uit eten in een nog te bepalen Íestaurant. Wie graag mee
gaat eten contacteert de heer PaulVan hee (coordinaten : zie binnenkafr).

Maandalijkse v€rgadering in zaal 'OP-STNJOORKE' van de Vtaamse Jeugdheó€rg,
Eric Sesselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de SingeuEl T, tussen uitrit 4 en S). Openbaàr
vervoer : tÍam 2 oÍ 4.

'19.30 h gelegenheid tot lransaKies, identiÍikaties, tombola, afspraken voor Drivé-
ekskursies, raadplegen van de biblioleek, uitleendienst ol.. gewoon een gezellig
babbettje... Als minsraal van dê maand worden deze maand sDecimens van
bukovskrtet aangeboden (zie artikel in dit nummer).

20.00 h

Een jaalijks terugkerend fenomeen, een jdartíjlc terugkerend succes. Iesl uw
minerdlenkennis (en uw fantasie ?) op een speelse wijze... kwis mee !

Vergadering van de wêrkgrcep edetsleenkundè in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antt €rpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Pramsche oefeningen in het gebruik van de refractometer voor het bepalen van de
brekingsindex van edelstenen. De nadruk zal liggen op het meten van optisch anisotrope
stenen en het vaststêllen van hun dubbelbtêkitv en het optisch teken. We
dubbelbrekende stenen heeft mag ze gêrust meebrcngen om zelí het eífect te meten.

Titeloaoina
Kwads'/istal van Quenast, Belgé. Foto en vetzameling A. Qusdens
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mka-nieuws

Zoals in het vorige nummer van Geonieuws werd aangekondigd krijgt u de gelegenheid om
in MKA-verband een uitgebreide kursus te volgen oveÍ het herkennen van miner,tlen. Voor
meer informatie over de inhoud van de cuÍsus verwijzen ws naar het vorige nummer.

Dê clraua, 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

Ommèganckstraat 26, 2000 Antu€rpen (achteÍ het Cêntraal Station) en de voorlopige data
zÍn 9/10, 13/11, 11112,151'll2mr0, '1212, '1113,814, 1315. Hêt aentel deeln€me]! is bePerlit
iot 25. De kosten bedragen 2000 BEF (1 10 NLG) pêr deelnemer. Heeft U nog vragen ovêr
deze cursus, neem dan gftlag evên conlac't op met Paul Tambuyser (coórdinaten zie
binn€nkafr van dit nummer).

lnschrijving

in Belqië in Nederland

2000 BEF overmaken op
bankrekening
789-5809102-81

110 NLG overmaken op
Nederlandse postgirorêkening
51 91 10

Ln.v.
Mineralogische Kring Anlwerpen

Marialei 43 8-2900 Schoten

rneivermelding van'cuÍsus mineralen herkennen'
zorg ervoor dat de naam en het volledig adÍes van de cuÍsist op de
betalino voorkomen

René TANNER verkoopt zin vezameling tegen 25000 BEF (d.i. ongeveer 20 % ven dê
huidig€ waarde). De vEzamêling bestaat uit ongêvêer 1600 specimens, gefacettssrde
Etenen en cabochons, alsook een 70-tal gepoliste bollen.
Verder wordl Geonieuu,s vanaí jaargang 1980 aang€boden tegen 60 BEF per jaargang'

ên verschill€nde boêken over mineralogie. Een handspectroscoop gaat weg tegen 700

BEF, en een slereomicroscoop tegen elk aannemeliik bod.
Geihteresseerd€n nemen rechlslreeks contact op met de heêr René TANNER, Garden-
Citylaan 48, 2610 Wilrijk. Tel. 03/,149 79'19.
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Bijkomend ondezoek van de specimens die in februari 1999 als mineraal van de maand
werden aangeboden heefr geleerd dat de matrix bastaat uit vrij zuivere s/denet Dit werd
éénduidig vasigesteld d.m.v. x-stralendiÍÍÍactometrie. Voor wie in februari geen exemplaar
heeft kunnen bêmachtigen:er is nog één exemplaar verkrijgbaar (400 BEF). Wie
geïnteÍesseerd is neemt contact op met Rik Dillen (coórdinaten : zie binnenkaÍt).

Zoals U ongetwijfeld gemerkt heeft is dit een extra-dunne Geonieuws. WÍ dachten
namelijk U dêze maand voldoende leesgenot verschafr te hebben met het
programmaboek van de tentoonstelling in bÍlage. Oit werk, met een waarde van 400 BEF,
wordt aan de leden van de MKA gratis aangeboden, waarmee U al bijne de helft van Uw
jaarlijkse contributie recupereêrt ! Nog wat gegevens omtrent de tentoonstelling :

'De Magie van de Vulkanen, Eerbewijs aan Haroun Tazieff

Abdij Saint-GéraÍd de Brogne, Place de Brogne 3, 5640 Saint-cérard, Prov. Namen, tel
071 n97O7O - Íax 071n98118

'l mei tot 2 november 1999, dinsdag tot vrijdag 13.30-18.00 uur, zaterdag en zondag van
10.00-18.00 uur, maandag geslolen behalve op Íeestdagen
Toegangsprijs : volwassenen 150 BEF ; senioren, studenten en groepen : 120 BEF ;

gezinnen : 400 BEF 6-12 jaar ; 50 BEF ; < 6 jaar : gratis

Vulkanísche uitbarstingen behoren tot de meest indrulwekkende fenomenen oe aaroe.
De tentoonstelling 'De Magie van de Vulkanen, Eehewijs aan Haroun Tazieff'ís een tot
de verbeelding sprekende realisatie die u de vulkanen hijna laat beleven, zowet de
grootste verschrikkingen als de uiaondelijke pracht.
Rearstische geanimeerde maquettea, sanergeste/d door de beste Franse specialisten
ter zake, zorgen eívoor dat de bezoeker het leven op een vulkaan onder al zijn vormen
kan ondergaan.
Enkele onwaarschijnlike cijfers : de explosie van de Mount St Hetens (19e0) slingerde
l.2S km" brokstukken de lucht in. Eij de ontploÍting van de pinatubo (Fitippijnen) in 1991 ,
kwam er as tot in de hoogste luchtlagen, díe radioverbindingcn en luchtverkeer
gedurende jaren hínderden. Oe gassen die in 1986 uit het Nyos meer (Kameroen)
vijkwamen doodden 17OO mensen.
Het is met trots dat de Abdij St. Gérard de Brogne deze 13de thematische tentoonstelling
presenteed waarbí ze in premiere in de Benelux mocht rekenen op de medewerking van
Frangois Le Guem, de spiríuele zoon van Haroun Taziefl. Aan het uitzonderlijke wefu van
deze laatste wordt uileraard extra aandacht besteed.
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vakantie-beurzen

Beu|zen vóóí 19/6/1999 : nadpleêg het vorige nummer van G.onièuws op pp.99.100.

19-20 06 SE KOPPARBERG. Bíusala Loge (en in openlucht). Beurs (M-J-E). Info I004658010771.
19-20 06 F LES FUMADES (30). Station Thermale. Beuís.

19-20 06 D FREISERG. Heubner-Halle, DóÍnezáunweg. 10-17/10-16 h. Beurs.
19-20 06 | IVREA {TO). Piazza Ottinetti- Beurs (M).

20 06 D BLEICHERODE. Kulturhaus "Gliickáuf. 10'17 h.8euÍs (M).

20 06 D FREUDENSTADT. TuÍn- und Feslhalle. 9'17 h. BeuÍs (M-F).

24-27 06 F SAIi{TE-MARIE-AUX-MINES. Beurs op verschillendê locaties.
E-rnail <michel.schwab@wanadoo.fr>

26-27 06 F ROQUEFORT€UR€ARONNE (31). BeuÍs
26-27 06 SE STRÓMSSRO. Beurs (M).Inío lel.0046 650 40105
27 06 A SRUCKa.d. MUR. Eduard_Schwaz -Haus, Schillerstresse 22 916h.Beurs(M)
O2-O4 07 D ARi{BRUCK (Bay. Wald). Glash0íe Weinturtneí, Zellerlalslrasse 13 10-18/10-18/9-16 h

Beurs {M-F O.
02-04 07 H SZENTET{DRE. EthnograÍsch museum, SdaravodeiSÍ 10'17 h. Beurs (M-F-E-J)

03 07 Ga GILLINGHAM. The Communily Hall, Hempstead Valley Shopping CenlÍe (iunclion 4 on

M2). 10-16 h. Beurs {M-F).
03-04 07 D GARMISCH-PARÍEI{KIRCHEN. Beyernhalle. 10-18/10-17 h. Eeurs (M)-

03-04 07 D SYLT. Veranslállungszentrum F edrichslr. 11-20/11-19 h BeuÍs (M-F-E)

03-04 07 F TARBES (65). Parc des Exposilions, Bd Kennedy BeuÍs
04 07 A HUI-TENBERG. Schechtplalz Schaubergwerk HiittenbeÍg 9-17 h. Beurs (iJ,

10-11 07 D OVERSTDORF. Oyb€lehalle. 1G18/10'17 h- Beurs (M).

10-11 07 F SAINT-AMBROIX (30). Meison des Associetions. Beurs
11 07 CH FIESCH. Mehzwecksaal Rondo. B€urs (M)

11 07 A OBERZEIRING. Handwerksháus, Bachslrasse 12 9-17 h. Beurs (M)

11 07 F SAINÍES (í71. Maason des associations, 31 , ruedu Cormier/ 8q/-beurs.
16-18 07 A ÍiADÉNHEIM (Kàmten). Kultuísaal, Hauptstr.65. 16'20/10-18/10-16 h. Beurs (M)

17-18 07 DK SKAGEN. Beurs (M).InfoAAnderson Tel 00 45 98 910842.

17-18 07 CH DAVOS. KongresszenÍum. 11-18/10-16 h Beuís (M).

23-25 07 SR HODRUSSKE SEÉ (HodrÉa). MineÍál6nbeurs en kámpioenschap goudwassen'

23-25 07 N EIDSFOSS. Beurs. Geen verdeÍe infomati6 beschikbaaí.
24-25 07 B ROCHEFORT. Foyer cullurel. Inío I 060 312294.
24-25 07 D ANNABERG. Silbenandhalle. 916 h. Beurs (M).

24-25 07 F MILLAU í12). Salle du Perc de la Victoire. Beurs.
24-25 07 F PAssY í741. Beurs. Info lel. I00 334 50 938658.
25 07 A MITTERSILL. Hauptschule. Beurs (M).

30-01 07 PL SZKLARSKA POREBA. Ul. Kilinkiego 20 (openluchl). Beurs (M-F).

31-01 07 H KOSZEG. Koszeger Burg, JuÍisics SlÍ. 9. 10-17 h. Eeurs (M-F-E'J).
31,01 07 D MUNCHEIiAGE|{. DinosauÍieÍ-FÍeilichhuseuíÍ. 9- 19 h. Bêurs (M-F).

01 08 A VoRDER BERG. Barabarasaal. 9-17 h. Beurs (M).

05 08 sE NY8RO. Bêurs (lvl).Info tel.00 46 8 500 2269121.
06-08 08 RO BAIA MARE, LiceulVasile Lucaciu, Str. CultuÍii2- 9í8/9-17 h. Beurs (M'F E);

tentoonglêlling : vivianiet uit Roemenié.
06-08 08 | VALLEDoRIA (SSl. Scuole elementari. Beurs (M-F-schelpen).

06'00 08 F EYMOUTIERS (87). Hallê d€s sports. Beurs (M-F-E). op víidag enkel 's avonds
07-08 08 F AURILLAC (í5). Espác€ Pierre-Mendès-Fránce, ruedes Carmes. Beurs.

07-08 08 O OBERMAISSELSTEIN. Haus des Gastes. '10-18 H. Beurs (M-F J)
07-08 08 A ZÊLL AM sEE. Holel MetzgeMiÍt. 17-22110'16 h. BeuÍs (M).

07,08 08 SE LA GBAN. Beurs (M).Iníotel.004659015144.
12-15 08 F ROOUEFORÍSURSOULZON {12}. Salle des Fêtes. 8euÍs.
i5 08 A BRAMBERG. Hauptschule. Eeurs (uilsluitend álpiene M).
15 08 D HETTSTEDT. Mansíeld-Museum. 1017 h. Bêurs (M-F).

21 08 D FLÓHA. Turnhaus Schloss Augustenburg. 9-16 h. Beurs (M).
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21-22 08
21 22 08
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27-29 08
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05 09
05 09
05 09
05 09
05 09
05 09
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D

NL
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D
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D
o
D

D
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NL

PEZINOK. KultuurcenÍum, Holubyho 42. Beurs (M-F).
MILTENBERG. Altes Rathaus, stadscentrum i0-18 h Beurs {M F)
SPEYER. Sladlhalre Beu's (lv,l F)
CHATEL-GUYON {63). Salle "La Mouniaude' (oud srauon) Beuls.
GJOVIK. À,4essekonloret-Fiêllhallen.
BRISTEN. SchLrlhaus 9-17 h. Eeurs íl\,{}.
BUDAPEST. PetoÍ Halle, Zichy lt4. StÍ 14. 9-18/9-17 h. Beurs iM F E,J-M[,1).
lNÍERLAKEN. Casino-Kursaal KongÍesszentrum. 10-18/10,j7 h. Beurs ([,4-F)
RIJSWIJK (DEN HAAG). Oarling Expo. 10-18 h. Beurs (M).
LAUENAU. Wasserburg. 9-18/10-18 h. Eel-beuÍs
TULLN. AK-Haus, Rudolí BuchingeÊStr. 27-29. 9-17 h. Beurs {M F).
AMERSFOORÍ. Theatercentrum "0e Ftint", Coninckstraát 60. Beurs.
MOST-BRUX. Kulluuíhuis "Repre . Beuís (M).
ALTDORF. PeÍsonathaus DátwyterAG, GotthardstÍ 13-j8/10-16 h Beurs í!t)
KLAGENFURÍ. Gemeindezentrum St.-Ruprecht. 10-18/10-17 H. Aeurs {[4).
t,LM. Donauhalle. 10-'18/10 17 h. BeuÍs íM-F).
BERI{ISSARÍ. Hall Omnisports du Préau. 8euÍs (M-F). Inío E 065 643794.
RY. Ry-Hallên. 10-17 h. Beurs (M-F).
FREJUS {83). Centre Culturel, Place Pául-Vernet Beurs
CLAMARÍ (92). Salle des Fêtes de IHótet de Vilte. Beurs.
BAD HOMBURG. VHS, Etiseberhenslr. 4. 10-17 h. Beurs íÀ,1,F).
HAI{NOVER. BUÍgerhaus Misburg, Seckbruchstr. 20. Beurs ([,4,F).
KOLN. GtiÍz enich, Marlinstrasse. 11-17 h. Beuís (M-J-E-F)
NEUBULACH. Feslhalle 9-18 h. BeuÍs (met excursies en mijnbezoek).
SAALFELDEN. Feslsaal Marktgemeinde. AeuÍs (M).
LU DVfKA. Eeurs (À,4). Inío let. OO 46 240 25024.
NIJMEGEN. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. 8euÍs (M).

&b : De heer R. L6mans, Felix Delhassostreat 36, 1060 Brusse,
Tel./fax : 021538 71 30.

Oboelet I
De datun vàn de Minemma-beurs van onze zusteNereniging ACAM in De Haan wed gêwizigd. De beurs
gaat cloor op 10 oklober 1999 i.pl.v. op 3 oktobeL

Gebruikte akodingon :
S scáerpe'' E eclelstenên

Mtt micromounts

Hoewel deae bouzankalendêr met cle grootste 2oíg wordt samengestèld neemt ale íedektie van
Geonieuvrs geen enkele verentwoodelijkheid /'et benekking tot cle juistheicl ven de gegevens.
Vooíaleet een íeis te oncJêínemên om êen beurs tê bêzoeken ndèn wij U aan kontekt op te nemen
met de orgenisetoren oí de gegevens op een andêíe manier tè veriiiëren. Gegevens m.b.t de
organlsatoíen van heuÈen kdn U in cle meeste geva en bekomen bij het sehrotariaat oí cte íealaktie
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geo-nieuws koÉ

Op een paar honderd kilometer ten Noorden van YellowkniÍe, Northwest Territories,
Canada, is de rust van het polaire toendra- en merengebied verdwenen. Eind 1998 werd
er namelijk een diamantmijn van wereldÍormaat in gebruik genomen. lren hoopt dat
gedurende 25 )aar voot een waarde van meer dan 250 miljard BEF aan diamant zal
kunnen gewonnen worden. Binnenkort zullen in het gebied nog anderre mijnen hun
deuren (of liever: schachten) openen, zodat Canada wellicht binnenkort meer dan 10 %
van de wereldmarkt van edelsteen-kwaliteit diamant in handen zal hebben.

Het was Charles Fipke (ook wel "de geflipte" genoemd - vrt vertaald), een geoloog uit
British Columbia, die in 1981 op zoek ging naar gesteenten (o.a. kimberliet) die op de
aanwezigheid van diamant kunnen wijzen, en pas na meer dan 10 jaar zoeken, op een
moment dat zowat iedereen hem voor gek begon te verklaren, vond hij wat hij zocht.

Hjj nam de grootste Australlsche mijnbouwmaatschappÍ "onder de arm" (oí was het
omgekeerd ?), en er werd bijna 30 miljard BEF geinvesteerd in de ontwikkeling van de
mijnbouw. Het project was op verschillende gebieden heel complex en riskant.

De plaats in kwestie, in de buurt van de poolcirkel, ligt meer dan 250 km verwijderd van
de dichtstbÍzijnde bevoorradingspost, Yellowknife, en is enket toegankelík per vliegtuig,
oÍ via een "weg" over het ijs gedurende de winter. In de winter van 1997-1998 werden
meer dan 2000 vrachtwagenladingen aan bevoorrading overgebracht, waaronder onder
andere meer dan 50 000 ton brandstof. Er wordt namelijk gedurende de wantermaanden
een voorraad voor een gans jaar overgebracht, want er wordt winter en zomer
doorgewerkt door zowat 600 arbeiders, die telkens gedurendê twee weken aan een stuk
12 \tu( per dag werken. Dan worden zij weer overgebracht naar Yellowknife waar ze
gedurende twee weken kunnen uitrusten.

Er werden akkoorden gesloten met de inboorlingen, zodat ook die van de opbrengst
zullen kunnen profiteren- VerdeÍ werd een van de meest uitgebreide milieu-effect
rapporten opgesteld uit de geschiedenas.

In een eerste stadium rekent men op de verwerking van ongeveer 9000 ton êrts per dag
In open groeves, met een opbrengst van een handvol diamanten per dag. In 2001 zal een
tweede mijn in het gebied opgestart worden.
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mineraalvan de maand
bukovskyiet

rik dillen

Bukovskyiet is een arsenaatmineraal met als Íormule Fer3'(ASO4XSO,(OH).7HrO.
Het vormt aardachtige, matte nodulen, die morfologisch bijzonder goed gelijken op
diadochiet (destineziet) van Richelle, België.

Er werden nodulen aangetroffen van verscheidene kg, tot 60 cm diameter ! De kleur is
vuil-bruinachtig beige, en daarmee is het een van de minst aantrekkelijke mineralen die je
je kunt voorstellen.

Bukovskyiet is erg zacht, en de aggregaten zijn aardachtig. Het as altijd microkristallijn, en
kristallen zijn pas goed herkenbaar in de electronenmicroscoop. De aÍmetingen van de
kristalletjes variëren van 7 X 50 tot 15 X 100... pm (d.i. 0.015 X 0.1 mm) ! Ze vormen op
super-microschaal (absoluut niet zichtbaar met het blote oog) radiaalstralige
aggregaatjes.

Bukovskyiet is monoklien. De roosterparameters werden nog steeds niet bepaald.
Morfologisch gelijken de kristallen enigszins op gips. Het watergehalte (7 HrO in de
formule) varieert ten gevolge van het bijna colloidale karakter van het mineraal. MateÍaaal
met zo'n lage korrelgrootte levert alttd een zwak X-stralendiffÍactogram op.

Bukovskyiet is al eeuwen bekend bij de plaatselÍke bevolking. Het hoge arseengehalte
zorgde sinds lang voor een "huishoudelÍke" toepassing, namelÍk als rattenvergiÍ. Het had
lieflijke namen, zoals "arsenic", "arsenite", "Kank poeder" en "giftige Kutná Hora aarde".
Bukovskyiet werd genoemd naar Antonon Bukovsky (1865-1950), een leraaÍ scheikunde

Bu kov skyiet-agg regêat van Kan k,
Kutnà Hora, Tsjechië.

Breedte 11 cm.
Foto en vetzameling

Rík Di en.
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in het Middelbaar OnderwÍs in Kutná Hora, die het mineraal al in 1914 analyseerde, maar
er nog geen naam aan gaf.

Type-specimens zijn opgenomen in de venameling van het depaíement mineralogie van
de Carolina Universiteit en van het Nationaal Museum in Praag.

Zoals reeds vermeld gelijkt bukovskyiet in heel wat opzichten op diadochiet, en op nog
een paar andere verwante mineralen. Dat kun je overduidelijk aantonen door de formules
van de Íamilieleden op een rijtje tê zetten i

bukovskviet Fe;'(AsO.)(SOJ(oH).7H"o monoklien
diadochiet Fe""(POJ(SOJ(OH) 5H,O triklien
sarmientiet Fe,"(AsO.)(SO.XOH).5H20 monoklien
saniuanaet At,"íPO,)íSO,)(OH).9H,O monoklien
Ditticiet Fe,"(Aso.XSO.XOH).nH,O amorf

De vindplaats, Kank, bij Kutná Hora (zo'n 40 km ten oosten van Praag) in Tsjechié is om
verscheidene redenen welbekend bij mineÍalogen. Kutná Hora was in het veÍleden een
van de belangrijkste zilvervoorkomens van Midden-Europa. In totaal werd naar schattang
zo'n 25OO ton zilver gewonnen- Het zilvererts werd in de veertiende eeuw ontdekt, en in
de í6e eeuw werd al zilver ontgonnen tot op een diepte van 400 à 500 m ! Het zilver
kwam er niet alleen voor in de klassieke sulfidische zilvermineralen, maar ook als
"onzuiverheid" in pyriet en galeniet.

Massale hoeveelheden arsenopyriet kwamen op storthopen in de buurt van Kank terecht,
en daaruit ontstond een ongewone stoÍthoop-paragenese van secundaire mlneralen,
zoals scorodiet, pitticiet, gips, jarosiet, bukovskyiet en de zeldzame mineralen kankiet en
zyakaiet. Pitticiet is een amorfe vorm van bukovskyiet, en is dus strictu sensu geen echt
mtneraal.

Tot slot van dit beknopte artakel nog enkele "Íaits divers".

. Kutnohoriet is de ofíicièle naam van het mineraal Ca(Mn,Mg,Fe'?'XCOt, dat genoemd
werd naar Kutná Hora. Oorspronkelijk heette dit mineraal gedurende korte tíd
kutnahoriet, maar omdat de Tsiechische "á" als een (koÍte) "o" wordt uitgesproken
weÍd in de zeventigerjaren de naam gewijzigd in "kutnohoriet".

Wie in het gebied rond Kank mineralen wil gaan zoeken op de storthopen moet wel
even opletten : op sommige plaatsen is mineralen zoeken helemaal verboden, op
andere plaatsen is graven en hakken verboden. AndezÍds is er nog een ander reëel
gevaar rbukovskyiet is een arsenaat en is uiterst giftig (ter plaatse gebruikt als
rattenvergif !). Bukovskyiet vezamelen is sowieso een vrÍ riskante onderneming, en
als zodanig af te raden. De nodige beschermende maatregelen (o.a. een
p@bsqbteql stofmasker) zijn nl. voor de amateur niet haalbaar.

Ook bí het behandelen van uw stukje bukovskyiet-van-de-maand moet u elementaire
voozorgsmaatregelen nemen : voorzichtig manipuleren zonder sioÍ te maken, handen
zorgvuldig wassen na manipuleren, en het mineraal in een gesloten doosje buiten het
bereik van kinderen bewaren.
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. De foto van een bukovskyiet-specimen in dit artikel werd genomen met ... een
gewone flatbed scanneÍ (HP 6200 C). Ook uit andere proeven is gebleken dat de
dieptescherpte en de belichting van zo'n scanner ook voor niet vlakke objecten
verbazingwekkend is I Wel opletten voor beschadiging (krassen) van de glasplaat !

. Dankwoord : wij danken van haÍte de heer William De Bruycker, die de specimens
belangloos ter beschikking stelde van de MKA. Het gevraagde remgeld zal de lVlKÁ-
kas spilzen.
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Encyclopedia of mineral names

Blackbum W.H., Dennen H., The Canadian Mineralogist, Special Publication # 1,

Mineralogical Association of Canada, A4 (21 X 30 cn),360 pp., Engektalig, prijs
ongeveer 40 USD.

Er zijn momenteel een kleine 4000 mineralen bekend die voldoen aan de huidige (vrí
strenge) criteria. Elk mineraal heeft een specifieke naam, en aan elke mineraalnaam
kleeft een verhaal. De inspiratie voor een mineraalnaam komt uit diverse bÍonnen : een
mineraal kan genoemd worden naar een eigenschap van het mineraal, een plaatsnaam,
de naam van een peÍsoon e.a.

In de "Encyclopedia of Mineral Names" worden o.a. voor elk van de bijna 4000 mineralen
behandeld : de oorsprong van de naam - wie was de eerste vinder - wanneer ? - de
typevindplaats - chemische formule - kristalsysteem en symmetrie - belangrijke
referentie(s) - verwante mineralen en polymorfie.

Het boek is up to date tot begin 1997, en zelfs het recente rapport over de nomenclatuur
van de amfibolen í1997) werd erin verwerkt. In 1999 zou er een CD-ROM versie komen.
Ook achtergrondinformatie, bv. over de evolutie van talen en de ethymologie van de
namen van elementen is in het boek opgenomen.

Al bij al een interessant boek tegen een zeer schappelijke prijs.

Gossary of Mineral Synonyms

De Fourestier J., The Canadian Mineralogíst, Special Publication # 2, Mineralogical
Association of Canada, A4 (21 X 30 cn), 435 pp., Engelstalig, prijs ongeveer 50 USD.

Jeffrey de Fourestier werd geboren in 1960, en heeft een veelzijdige opleiding achter de
rug : hij studeerde achtereenvolgens geologie, internationale beÍekkingen, Chinese
kultuur en geschiedenis. In 1993 schreef hij voor de Verenigde Naties een strategie uit
voor A|Ds-preventie bij de jeugd, en is momenteel benoemd tot "Director of ofÍicial
languages" van de republiek Vanuatu (voorheen de "Nieuwe Hebriden"). Van
veelzijdigheid gesproken !

Daarenboven is hij actief als cuÍator van enkele musea, en combineerde hij zijn interesse
voor en kennis van mineÍalogie en geschiedenis door een "Glossary of Mineral
Synonyms" op te stellen onder de auspicién van de Mineralogical Association of Canada.
Hí heeft wereldwijd de literatuur uitgepluisd, en overal namen genoteerd van
synoniemen, variêteiten, gediscrediteerde mineralen met hun officieel equivalent. Ook bv.
Duitstalige en Franstalige oude mineraalnamen werden opgenomen.

In totaal werden zo'n 35000 namen opgenopmen. We hebben er tot nog toe nog maar
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één kunnen bedenken die er niet in staat, nl. safianikoffiet (de eerst voorgestelde naam
voor kaliumpyrochloor).

Dit boek is natuurlijk een prima reÍerentie voor al wie zich intensief met mineralogie
bezighoudt, zowel voor de amateur als voor de professioneel, en het vormt een perfect
vervolg op de "encyclopedia of Mineral Names".

Minerals first discovered on the Tenitory of the former Soviet lJnion

Pekov 1.V., 1998, Ocean Píctures, Moscow, 14 X 22 cm,37O pp., Engelstatig, 184
kleuioto's.

In dit boek zijn voor het eerst de gegevens bÍ elkaar gebracht van alle mineralen die voor
het eeÍst in de voormalige Sovjetunie gevonden werden. Het gaat in totaal om 582
species, beschreven tussen 1766 en 1997.

Verder bevat het werk inÍormatie over de typespecimens die in Russische musea
bewaard worden, gegevens omtrent de personen naar wie mineralen genoemd werden,
146 kleuíoto's en 38 kleuÍÍoto's van typevindplaatsen, een index van plaatsnamen en
761 referenties.

Merkwaardjg is dat in het boek advertenties zijn opgenomen, vooral van Westerse
tijdschriften en handelszaken (o.a. Krantz, Mineralogical Record, enz.).
Een boeiend naslagweÍk I

Minerals of the Kovdor Massif

lvanyuk G.Y., Yakovenchuck V.N., 1997, een uítgave van de "Kovdorsky míning and
dressing plant company" en het "Kola Science Centre" van de "Russ/an Academy of
Sciences", DIN 44, 118 pp., tweetalig (RussÀc, en E 9el9.

Het Kovdor massief situeert zich in het zuidwesten van het Kola schaereiland, en is
economisch van belang voor het ijzererts dat er sinds 1933 ontgonnen wordt (en niet
1993 zoals vermeld in de Engelse tekst op p. 8 l). De hooídstukken over de streek, de
geologie en de mijnbouw zÍn vrij kort gehouden. De hoofdbrok wordt gevormd door de
beschrijving (met foto's van een zeer goede kwaliteit) van de - soms zeldzame -
mtneraten.

Het boek is nuttig en interessant, maar in de Engelse tekst komen (te) veel fouten voor.
Toch zeker de moeite waard om eens door te nemen. zeker indien u de streek zou willen
gaan bezoeken.

Reactivê tnnsport in porous media

Lichtner P.C. et al., Mineralogical Society of America, reviews ín mineralogy vol. 34, 1996,
ISBN 0-939950-42-1, 438 pp., 15 X 23 cm, Êngelstalig, pijs ongeveer 28 USD +
verzendingskosten.

Dit naslagwerk vereist een professioneel niveau, en behandelt diverse aspecten van
materiaaltransport bij geologische processen.
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