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mka-kalender 
 

 
 

Vrijdag 1 september 2000 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h. 

 
Het doet ons genoegen Marcel Swaenen als spreker te mogen aankondigen. Marcel is zeker als 
voorzitter van ACAM geen onbekende in ons midden. Net zoals Eddy (zie verder) ging hij onlangs 
"met rust" (beiden alvast gefeliciteerd !), waardoor zijn agenda natuurlijk nog drukker is dan 
voordien. Marcel reist graag, en één van zijn reizen bracht hem naar Danzig (Polen). Vanavond 
het boeiend relaas van een geanimeerd spreker over de reis en al wat met barnsteen te maken 
heeft en (nog) te rapen valt in dit gebied. De dia's in het algemeen en deze van de insekten in 
barnsteen in het bijzonder zijn zeker niet te missen, zelfs al verzamel je geen fossielen! 
 
 

Vrijdag 8 september 2000 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-

ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een 
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal huréauliet-XX 
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  

 
20.30 h 
 
 
 
 
Eddy is voor de meesten onder ons zeker geen onbekende, als auteur van 2 boeken en talloze 
mineralenfoto's in internationale tijdschriften. Ook als getalenteerd spreker is hij een graag geziene 
gast in binnen- en buitenland. Vanavond toont hij ons met zijn schitterende dia's tal van de mooiste 
geologische plekjes van Hawaii. Wedden dat je daarna zo naar Hawaii wil vertrekken? Voor 
iedereen die er ooit wil of nooit zal geraken, een absolute aanrader!  

 
Titelpagina 
Een gezellig onderonsje IN... een spectaculaire gipsgeode, die op 27 mei 2000 in 
de omgeving van Almeria, Andalousië, Spanje, ontdekt werd. Meer hierover 
verder in dit nummer. Foto & copyright Javier Garcia-Guinea (C.S.I.C., Spanje) 
 

"Geologische reisindrukken van Hawaii" 
voordracht door de heer Eddy Van der Meersche 

"Danzig, wereldhoofdstad van de barnsteen" 
voordracht door de heer Marcel SWAENEN 
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Zaterdag 9 september 2000 - 1 
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Onderwerp : practicum 
In september houden we weer practicum. Breng zelf stenen mee om te onderzoeken 
evenals schrijfgerief, pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zijn aanwezig, maar zelf 
meebrengen mag uiteraard ook. 
We rekenen weer op ieders aanwezigheid en nieuwe leden zijn ook op deze vergadering 
van harte welkom. Wie nieuw is kan zich alvast wat oefenen in het gebruik van apparatuur 
(er zijn genoeg vrijwilligers aanwezig om U wegwijs te maken).  
 
 

Zaterdag 9 september 2000 - 2 
 
Startvergadering werkgroep zeolieten, in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 
Antwerpen, om 13.00 h. 
 
Sinds de oproep in Geonieuws van april dit jaar, meldden zich reeds meer dan tien 
geïnteresseerde MKA-leden. Ruim voldoende dus om met een werkgroep binnen de MKA 
te starten.  De startvergadering van de werkgroep is gepland voor zaterdag 9 september 
2000 om 13.00 uur (dan moeten degenen onder jullie die van ver komen niet al te vroeg 
uit de veren), in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen. 
 
Deze vergadering is vooral bedoeld ter kennismaking. Bovendien gaan we ook wat 
"brainstormen" in verband met de mogelijke toekomstige initiatieven van onze werkgroep.  
Hou deze datum alvast vrij in uw agenda ! Leden die onverhoopt niet naar de 
startvergadering zouden kunnen komen, worden hierbij vriendelijk verzocht hun ideeën 
i.v.m. de toekomstige werking van de groep voor 9 september aan mij te bezorgen.  Bent 
u geïnteresseerd, maar nog geen lid van onze zeolietengroep ? Neem dan eveneens 
contact op. U kunt mij bereiken per telefoon (+32(0)38276736), per e-mail 
<ina.van.dyck@skynet.be> of door gewoon een briefje te sturen naar Ineke Van Dyck, 
Scheidingstraat 42 te B-2610 Wilrijk. Tot binnenkort ! 
 
 

Zaterdag 23 september 2000 
 

 
Initiatievergadering in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen, van 10.00 h 
tot 12.30 h. 
 

De vroegere "jeugdvergadering" werd door een beslissing van de Raad van Bestuur 
aangepast tot een vergadering-nieuwe-stijl waarop iedereen, jongeren zowel als 
volwassenen, welkom is. Er is een uiteenzetting voorzien, maar het is vooral de bedoeling 
eerder informeel te praten over problemen en vragen i.v.m. het onderwerp dan een 
voordracht ex-cathedra. 
 

Onderwerp : determinatie van de vakantievondsten (breng je stukken mee !) en/of 
gewoon gezellig napraten over je vakantie-uitstappen. 
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mka-nieuws 
 
 
 

Personalia 
 

 
Op 10 mei 2000 overleed Mevrouw Bertha Daman, in de leeftijd van 81 jaar. Voor velen 
is de naam Daman onbekend, maar deze tip zal u helpen : zij was de echtgenote van ons 
aller vriend en medelid René Tanner. Samen behoorden ze tot de anciens van de vroege 
periode uit de Ommeganckstraat. Ze zouden geen vergadering of activiteit gemist heb-
ben ! Ook bij uitstappen naar binnen- en buitenland waren ze een vast waarde in de 
deelnemerskring. 
 
De inzet van beiden voor de MKA was bijzonder groot. Denken we maar even aan de 
talrijke Minerant's waar Bertha steeds een van de steunpilaren was voor het zwaarste 
werk, namelijk twee volle dagen afwassen ! Bertha was een lieve dame met een warm 
hart, steeds bereid zich vol energie voor anderen in te zetten. Ondanks haar gevorderde 
leeftijd was ze steeds op post tot ze, enkele jaren terug, moest afhaken wegens 
gezondheidsproblemen. 
 
De MKA betuigt hierbij onze vriend René en de familie haar diepste medevoelen bij dit 
zware verlies. Bertha, wij allen, en speciaal de ploeg van de bar van Minerant, houden je 
herinnering in onze gedachten en in ons hart. Men zegt steeds "We zullen je missen", wij 
zeggen "Bertha, we missen je NU reeds". Dag Bertha... 
 

[Albert Vercammen] 
 

En op dezelfde datum, 10 mei 2000 overleed te Merksem in de leeftijd van 64 jaar, veel te 
jong dus, Mevrouw Emilienne Van den Abbeele, moeder van ons medelid Peter 
Janssens. Ook aan Peter en de getroffen familie betuigen wij onze oprechte deelneming 
bij dit zware verlies. 
 
 

Ruilbeurs te Harelbeke op zondag 3 december 2000 
 
Naar jaarlijkse traditie gaat op zondag 3 december van 10 tot 17 h de niet-commerciële 
ruilbeurs door van de vereniging Lithos te Harelbeke. Deze twaalfde aflevering vindt 
plaats in het Ontmoetingscentrum, Gaverstraat 8 te Harelbeke (voor wie dat niet wist : 
Harelbeke ligt in de onmiddellijke buurt van Kortrijk). 
 
De nadruk ligt volkomen op ruilen, maar om beginners, die nog geen ruilmateriaal 
hebben,  de kans te geven mineralen en fossielen te verwerven worden ook wat 
specimens tegen zeer bescheiden prijzen verkocht. De toegang is gratis, en er wordt 
geen standgeld gevraagd. 
 
Wie wenst deel te nemen stuurt een briefje naar de heer Johan Vandamme, 
Wolfaardstraat 14, B-8800 Roeselare (tel. 051 249540). 
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Een pluim uit Roemenië voor de MKA-website 
 
Het Internet groeit zo explosief, dat de evolutie nauwelijks is bij te houden. U hebt 
trouwens al gemerkt dat de rubriek "Internet-nieuws" al enkele maanden is uitgebleven, 
enerzijds wegens plaatsgebrek in Geonieuws (sommige uitgevers van analoge 
maandbladen zouden hun oren niet geloven... maar toch is 't waar), en anderzijds omdat 
er zodanig veel interessante pagina's zijn (en er dagelijks nog bijkomen) dat het bijna 
onbegonnen werk is om nog een keuze te maken. 
 
Sommige webmasters geven zelfs de brui aan hun links-pagina, en vinden dat als ze 
verwijzen naar de Mineral Collectors Page (die van de MKA dus) daarmee alles gezegd 
is. Zo bijvoorbeeld de webpage van A.M.P.G.A.R. (Association of Mineralogists, 
Paleontologists and Amateur Gemmologists from Romenia) : 
 

 
A.M.P.G.A.R. 

 
 

Visit our sponsor ! 

 
 Made by 
 XXS Advertising  
1999 

 

 

   USEFUL LINKS 

  

    Visit Mineral Collectors Page at http://www.minerant.org/  

  

 
 

| Home | What is AMPGAR | How to join | Show information | Field trips |    
Feedback | Useful links | 

 
Indien u ooit naar Roemenië op mineralen-zoektocht zou gaan raad ik u trouwens te 
stelligste aan deze website http://mypage.goplay.com/ampgar/  eens te bezoeken, en 
contact op te nemen met de webmaster, die bijzonder vriendelijk en met veel 
enthoesiasme op je e-mails zal reageren (doe ons een plezier... refereer naar Geonieuws 
/ MKA) : 

 

Andrei MIRCEA-DRAGOMIR, curator van het 
”Grigore Antipa” National Museum of Natural History, 
Kiseleff 1, sector 1, 79744 Bucharest, Roemenië  
 0040 1 3128826   (thuis) 0040 1 3243611 na 18 h.   
e-mail   <amir@antipa.ro>  

 

Onze website nog nooit bezocht... ? 
Ge meent dat toch niet ! 
http://www.minerant.org/ 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 

 

9-10/9 B Brussel. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F). 

   Info : De heer R. Leemans, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel 
     Tel./fax : 02/538 71 30. 
     <leemansroger@hotmail.com> 
     http://www.multimania.com/cmpb/ 

 
15-17/9 USA DENVER (CO). Beurzen (M-F-J-E). 
16  SR BANSKA BYSTRICA.  Museum-Denkmal SNP, Kapitulska 23. 9-16 h. Beurs (M) 
16  CZ PØIBRAM. Kulturni dum Pøibram. 7-15 h. Beurs. 
16-17/9 D FREIUNG / STULLN.  Reichhart-Schacht. 10-17 h. Beurs (M-E). 
16-17/9 D HEIDELBERG.  Stadthalle-Kongresshaus. 10-18/11-17 h. Beurs (M). 
16-17/9 D IMSBACH. Gemeindehalle. Beurs (M-F). 
16-17/9 A KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht. Kinoplatz 3. 10-19/10-17 h. Beurs (M). 
16-17/9 D OSNABRÜCK.  Stadthalle. 11-18 h. Beurs (E). 
16-17/9 D ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
16-17/9 F CHALON-SYR-SAÔNE (71).  Boulodrome, parc des Expositions. Beurs (M-F). 
16-17/9 F SAINT-ETIENNE (42). Château de roche-la-Molière (6 km W. Saint-Etienne). Ruil-beurs. 
16-17/9 F PESSAC. Salle du Royal, Av. Jean-Cordier. 
16-17/9 CH LUGANO. Palazzo dei Congressi. 14-18/9-17 h. Beurs (M-F). 
16-17/9 A WIEN. Haus der Begegnung, Raffaelgasse 11. 10-17 h. Beurs (M). 
16-17/9 GB YORK. Renbaan. 10-17 h. Beurs (M-E). 
17/9  I PERTICARA PS. Museo Storico Minerario. Beurs (M-F). 
17/9  I CREMONA. Beurs (MM). <ostan@dinet.it> 
17/9  D GERA.  Kubzentrum "Comma", Heinrichstrasse 47. 10-16 h. Beurs (M-F). 
17/9  D MARPINGEN.  Gesamtschule. 10-18 h. Beurs (M). 
17/9  D RÜDERSDORF / BERLIN. Museumspark der Baustoffindustrie, Heinitzstrasse. 10-18 h. 

Beurs (M-F). 
17/9  NL 'S HERTOGENBOSCH.  10-17 h. Beurs (M). 
17/9  D SIEGEN.  Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). 
17/9  F MAUREPAS (78). Parvis de l'eglise. 
22-24/9 N MOSS. Mossemessa. 10-17 h. Beurs. 
22-24/9 CZ PRAHA.  Beurshallen. Beurs. <info@ppadvert.cz> 
23/9  D PÖHLA. Luchsbachstal (Bergbaugelände). 9-16 h. Beurs (M). 
23-24/9 D STRAUBING. Austellungshallen am Hagen. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J-F). 
23-24/9 A WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41, 1150 wien. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at>. 
23-24/9 D BERLIN.  Ausstellungsforum stadscentrum. 10-18 h. Beurs (M). 
23-24/9 D CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. Beurs (M-F). 
23-24/9 D GRÄFELDING. Bürgerhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-E-J). 
23-24/9 D KÖLN. Rathaus Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E). 
23-24/9 USA FRANKLIN (NJ).  Franklin School, Washington Ave. Beurs en diverse andere activiteiten, 

o.a. mineralen zoeken op de beroemde Buckwheat storthoop. 9-18/10-17 h. 
23-24/9 F BLOIS (41).  Halle aux Grains. Beurs (M-F-E). 
23-24/9 I DORF TIROL - MERANO BZ. Vereinshaus (sala Raiffeisen). Beurs (M). 9-19/9-17 h. 
23-24/9 NL DEN HAAG. Nederlands Congresgebouw, Churchillplein 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<dm.knockey@wxs.nl>. http://www.xs4all.nl/~lapida/ 
23-24/9 F GRENOBLE/SEYSSINS (38).  Salle Le Prisme. Beurs (M-F-E). 
24/9  I DOMODOSSOLA VB. Dopolavoro ferroviario (bij station).  10-17 h. Beurs (M). 
24/9  D DORTMUND. Revierpark Wischlingen. 11-17 h. Beurs (M). 
24/9  D DRESDEN.  Festsaal TU Dresden, Dülferstrasse. 9-16 h. Beurs (M-F). 
 
 

Beurzen vóór 10/9/00 : raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws op p.134-135. 
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24 9 DE HAAN. Hotel ATLANTA, Koninklijke Baan 34. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

   Info : De heer Swaenen, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat. 
     Tel. 03/651 7926. 
     http://www.acam.be -  <info@acam.be> 
 
29/9-1/10 I TORINO. Torino Esposizioni. 10-22 h. Beurs (M-F-E-schelpen) 
30/9  D SCHLEMA.  Kulturhaus "Aktivist", Bergstrasse. 9-16 h. Beurs (M). 
30/9-1/10 GB CHELTENHAM. Renbaan off Evesham Road, Prestbury. 10-17 h. Beurs (M-J-F). 
30/9-1/10 D DREIEICH.  Bürgerhaus Dreieich-sprendlingen. 10-18/9-17 h. Beurs (M). 
30/9-1/10 D HANNOVER.  Congress Zentrum, Theodor-Heuss-Platz. 11-18 h. Beurs (E). 
30/9-1/10 D NÜRNBERG.  Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
30/9-1/10 F COLMAR (68). Salle des Cathérinettes, rue Kléber (bij Place Rapp). Beurs (M-F). 
30/9-1/10 F MONTMAGNY (95).  Salle des fêtes, Place de la Division-Leclerc. Beurs (M-F). 
30/9-1/10 F LORIENT (56). espace Cosmao-dumanoir, Bd. Cosmao-dumanoir. Beurs. 
30/9-1/10 F MONTMAGNY (95). salle des Fêtes. Beurs. 
30/9-1/10 CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. <kristall.pk@bluewin.ch> 
30/9-1/10 CH WIL SG.  Stadtsaal (bij station). 13-18/10-17 h. Beurs (M). 
30/9-1/10 CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E). 
30/9-1/10 CH WIL SG. Stadtsaal Wil (station). 13-18/10-17 h. Beurs (M). <kristall.pk@bluewin.ch> 
30/9-1/10 H SIOFOK. Szechenyi Istvan Volksschool, Lele Str. 33. Beurs. 
30/9-1/10 A WIEN. Stadthalle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <vmoe-wien@xpoint.at>, 

http://www.user.xpoint.at/vmoe-wien/ 
30/9-1/10 B ARLON. ISMA, 33 route de Bastogne. 13-19/10-18 h. Beurs (M-F). 
1/10  D AUGSBURG.  Kongresshalle. 11-18 h. Beurs (M). 
1/10  D BRUCK A/D MUR.  Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstrasse 22. 9-16 h. Beurs (M, géén J). 
1/10  D BÜHL.  Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
1/10  D HAMELN. Rattenfängerhalle. 11-17 h. Beurs. 
1/10  A INNSBRUCK. Volkshaus, radetzkystrasse 47. 9-17 h. Beurs (M). 
1/10  D KERPEN.  Jahnhalle, Jahnplatz 3 (bij Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F). 
1/10  D LUDWIGSHAFEN-OPPAU.  Jahn-Turnhalle, Jahnstrasse 2. 11-18 h. Beurs (M-F-E-J). 
1/10  A MELK. Wascauerhof Melk, Gasthof Teufner. 9-17 h. Beurs (M, géén handel, géén J 
1/10  NL SEVENUM. De Sevewaeg - Markt. 11-17 h. Beurs (M-F). <rayer.mineralien@planet.nl> 
1/10  D STEINEBACH.  Gemeindesaal "Steinebacher Hof". 11-17 h. Beurs (M en toebehoren). 
3/10  D BOTTROP.  Museum-Quadrat, Stadtgarten. 10-16 h. Ruil-beurs. 
6-8/10  D MÜNCHEN. Messegelände. Beurs (M-F-J-E). 9-18 h (vr enkel "vaklui"). 
   <info@mineralientage.de> http://www.mineralientage.de. 
6-8/10  RO CLUJ-NAPOCA. Foaierul Casei Universitarilor, Str. Emm. de Martonne. 9-18/9-17 h. 

Beurs (M-F-E). 
7/10  CZ JABLONEC. Sal restaurace sport areal Stølnice. 7.30-16 h. Beurs (M). 
7-8/10  S VÄSTERÅS. Beurs. 
7-8/10  D AMBERG-SULZBACH. Casino/Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M-F). 
7-8/10  D BREMEN.  Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 
7-8/10  A INNSBRUCK.  Stadtsäle. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
7-8/10  F TOURNEFEUILLE (31). Beurs (M-F). 
7-8/10  F THIONVILLE (57).  Salle Jean-Burger. Beurs. 
7-8/10  F NANTES (44). Niveau Erdre, Palais des Expositions La Beaujoire. Beurs. 
7-8/10  F PIERREVERT (04). Salle Polyvalente. 
7-8/10  F MERCUES-CAHORS (46). Salle des Fêtes. Beurs. 
7-8/10  F WASQUEHAL.  Salle P. Herman, rue Victor Hugo. Beurs. 
7-8/10  GB BAKEWELL.  Lady Manners School, Shutts Lane, Bakewell, Derbyshire. 10-17 h. 

Beurs. 
7-8/10  DK NÆSTVED. Næstved Hallen Rolighedsvej. 10-17 h. Beurs (M-F). 
7-8/10  CH GENEVE.  Palexpo, Grand Saconex (bij luchthaven). 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-E). 
8/10  NL EINDHOVEN. Motel Van der Valk, Aalsterweg 322. Beurs 
8/10  D GROSSENLÜDER (FULDA).  Bürgerhaus. 10-17.30 h. Beurs (M-F). 
8/10  A HOF AM LEIHABERGE.  10-17 h. Beurs (M). 
8/10  D NEUENRADE.  Hotel Kaisergarten. 10-17 h. Beurs (M-F). 
8/10  D PFORZHEIM. Nagoldhalle, dillweissenstein. 10-17 h. Beurs (M-F). 
8/10  D WALDKRAIBURG.  Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F). 
8/10  D WETZLAR.  Stadthaus am Dom, R.E. Siechhofstrasse 2. 10-17 h. Beurs (M-F). 
8/10  B NAMUR. Arsenal de Namur. 
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   Info : Mr. F. Van Troyen, Fond de Bouge 9, 5020 Vedrin. Tel. 0477334559 
11-12/10 BG SOFIA.  Museum "Aarde en mens", Tscherni Vrach Blvd. 4. 10-19 h. 

<borsa@museum.wb.bg> 
12-15/10 GOS SINT-PETERSBURG. Tentoonstellingshal "Manege", 1 St. Isaak sq. Beurs. <show @ 

gemworld.spb.ru> ; http://www.gemworld.spb.ru/. 
13-14/10 SR BRATISLAVA. Cultus-Dom Kultury Ruzinov, Ruzinovska 28. 9-17 h. Beurs (M). 
13-15/10 I FERRARA. Fiera di Ferrara. Beurs (M). 
14/10  B VIEN-ANTHISNES. Salle du (Val Pierrys". Ruil-beurs. 
   Info : Mme. C. Lamer, 9 rue de la Libération, B-4160 Anthisnes. Tel. 043836526. 
14-15/10 D BREMEN. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E-J). 
14-15/10 D FREIBURG i. BREISGAU.  Neue Messe, Halle 3 (bij luchthaven). 10-18 h. Beurs (M-F). 
14-15/10 D GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M).  
14-15/10 D GIFHORN. Schloss Gifhorn. Beurs (enkel meteorieten). <bartoschewitz.meteorite-lab @ t-

online.de> 
14-15/10 D GÜTERSLOH. Stadthalle.  
14-15/10 A KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E). 
14-15/10 D MILTENBERG. Altes Rathaus (stadscentrum). 10-17 h. Beurs (M-F). 
14-15/10 H SOPRON.  GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsébet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M) 
14-15/10 GB SUNBURY-ON-THAMES.  Kempton Park (renbaan) , Staines Road East (A308, 

Junction 1. M3). 10-17 h. Beurs (M-E). 
14-15/10 I ROZZANO. Centro Polisportivo Comunale, Viale Toscana 2. Beurs (M). 
14-15/10 I DOMUSNOVAS CA. Beurs (M-F). 
14-15/10 F L'ARBRESLE (69).  salle Claude Terrasse, route de Paris. Beurs (M-F-E). 
14-15/10 F BOURGES (18).  Centre sopcio-culturel de l'Aérospatiale, RN 151 (richting Châteauroux, 

uitrit A 71). Beurs (M-F-MM-schelpen-zand). 
14-15/10 F TOURS (37).  Parc des Expositions. Beurs (M-F-E). 
15/10  D BARSINGHAUSEN.  Zechensaal, Hinterkampstrasse. 11-17 h. Ruil-beurs (M-F). 
15/10  D DARMSTADT.  Orangerie, Bessunger Strasse. 10-17 h. Beurs (M-F). 
15/10  D ERFURT. Kaisersaal, Futterstrasse. Beurs (M-F). 
15/10  D MANNHEIM-NECKARAU. VHS am Markt, Friedrichstrasse 13a. 9-17 h. Beurs (M-F). 
15/10  D OBERTSHAUSEN. Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F). 
15/10  D ROSENHEIM.  Kongresszentrum. 11-18 h. Beurs (M). 
15/10  A STEYR.  Stadtsäle Steyr. 9-16 h. Beurs (M-F). 
15/10  D ZWICKAU. Ballhaus "Neue Welt". 10-16 h. Beurs (M). 
15/10  NL WINTERSWIJK. Autoherstelbedrijf Slotboom, Ambachtstraat 61. Beurs. 
21/10  A WIEN. Restaurant Wienerwald, Märzstr. 1. 9-16 h. Beurs (M). 
21-22/10 D AACHEN. Eurogress. 11-18 h. Beurs (E). 
21-22/10 CZ PRAHA.  Menza VSE, Italska St. 5. 8-17/8-16 h. Beurs (M). 
21-22/10 I CESENA (FO). Quartiere Cesuola, Ponte abbadesse. Beurs (M-F). 
21-22/10 F CERNAY. Espace "Grün". 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). 
21-22/10 F SOISSONS (02). Centre culturel. Ruil-beurs (M-F-MM). 
21-22/10 F TOULON/LLA VALETTE-DU-VAR (83).  Salle Charles Couros. Beurs (M-F). 
22/10  D TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
22/10  D WUPPERTAL-ELBERFELD. Fuhlrott-Museum. 10-17 h. Beurs (M-F). 
 

 

En noteer alvast : 
Minerant 2001 op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2001 ! 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen Belgische beurs 
     S schelpen E edelstenen 
     J juwelen  MM micromounts             
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie 
van Geonieuws
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aanwinsten voor de bibliotheek 
 

 

Minerals of Arizona : a field guide for collectors 
 
Neil R. Bearce, Geoscience Press, Inc., Tucson, Arizona, 1999, ISBN 0-945005-33-4, 187 
pp., Engelstalig, 18 X 25 cm. Prijs ongeveer 900 BEF. 
 
Dit is qua inhoud een extravagant boek, hoewel het er eerder oer-conservatief uitziet. Het 
motto van de auteur : WYSIWYG ("what you see is what you get"). Dit boek is het 
resultaat van 40 000 km reizen door Arizona ; de auteur bezocht persoonlijk zowat elke 
vindplaats die potentieel voor de verzamelaar interessant kan zijn. Zowat de helft van de 
110 bezochte plaatsen bleek uiteindelijk het vermelden waard. Elke foto van een 
vindplaats of specimen werd door de auteur zelf genomen, en hij beschrijft enkel wat hij 
zelf gevonden heeft. Vindplaatsen in ondergrondse mijnen, ontoegankelijke grotten en 
groeves waar je sowieso niet in kan zijn niet opgenomen. 
 
De vindplaatsen worden gecodeerd met betrekking tot 3 soorten moeilijkheidsgraden : de 
toestand van de weg die naar de vindplaats leidt, de toestand van het terrein van de 
vindplaats zelf en de kans op eigen vondsten, telkens in een schaal van 1 tot 9. 
3 - 7 - 6 bv. zou betekenen : 3) niet onderhouden, maar met een gewone auto berijdbare 
zand- of grintweg, 7) een vindplaats met zwaar begroeide en/of moeilijk te beklimmen 
hellingen, en 6) voor vondsten is wat graven en kappen vereist. 
 
Het gaat in alle gevallen om "vrij" (dit wil niet zeggen : zonder inspanning) toegankelijke 
vindplaatsen, en daar worden over het algemeen minder zeldzame mineralen gevonden. 
Hier en daar (bv. de Purple Passion mine, in de buurt van Wickenburg) moet een 
toegangsprijs betaald worden, of betaalt men de vondsten achteraf per kilo (of beter : 
pound...). 
 
Wie in Arizona wil gaan "stenen kappen" moet dit niet-luxueuze, maar heel praktisch en 
realistisch boek zeker aankopen en meenemen. 
 
 

Minerals of Cornwall and Devon 
 
P.G. Embrey, R.F. Symes, British Museum (Natural History), 1987, ISBN 0-565-01046-8, 
154 pp., 22.5 X 28 cm, Engelstalig. Prijs ongeveer 900 BEF. 
 
Dit boek behandelt diverse aspecten van de mineralogie van Cornwall en Devon 
(zuidwesten van Groot-Brittannië), met hoofdstukken over de geologie van zuidwest 
Engeland, de mijnbouw, verzamelaars en mineralenhandelaars "door de eeuwen heen", 
mineralogie en literatuurgegevens. Het feit dat dit boek al zo'n 23 jaar geleden werd 
uitgegeven doet geen afbreuk aan zijn waarde, omdat vanaf het einde van de jaren 80 
toch bijna geen nieuwe vondstmogelijkheden bekend werden. Een goed boek voor wie 
zich voor de streek interesseert, en een nuttige referentie voor je collectie. 
 
 



 
Geonieuws 25(7), september 2000  167 

Glossary of obsolete mineral names 
 
Peter Bayliss, The Mineralogical Record Inc., Tucson, USA, 2000, ISBN 0-930259-04-1, 
235 pp., 22 X 28.5 cm, Engelstalig, 32 USD. 
 
Na de Glossary of Mineral Synonyms van Jeffrey de Fourestier (1999) nog eens een 
compilatie van in onbruik geraakte mineraalnamen. Beide boeken zijn enigszins 
vergelijkbaar, maar we hebben de indruk dat de Glossary of obsolete mineral names 
vollediger is. Daarenboven wordt voor elke item een referentie naar de literatuur 
opgegeven, en dat is een hele krachttoer ! Niet dat je daar altijd veel mee vooruit bent, 
want het merendeel van de referenties verwijst naar artikels die 50, 100, of zelfs 150 jaar 
geleden verschenen. In beide boeken wordt telkens de verouderde benaming gevolgd 
door de juiste mineraalnaam in vetjes. 
 
Soms zijn er wel verschillende interpretaties. Voor "enstatitaugit" vind je bv. in de 
Glossary of Mineral Synonyms "intermediate between augite and enstatite", terwijl de 
Glossary of Obsolete Mineral Names "pigeoniet" aangeeft. Deze laatste benaming 
beantwoordt wel degelijk aan de nieuwste nomenclatuur zoals vermeld in de Glossary of 
Mineral Species, uitgave 1999. 
 
Hoe dan ook, elke rechtgeaarde verzamelaar zou best één van beide boeken bezitten, de 
maniakken uiteraard allebei ! 
 
 

Diverse aanwinsten 
 
We mochten ons alweer verheugen met de volgende werken die aan de MKA-bibliotheek 
werden geschonken waarvoor, uiteraard, onze allerbeste dank : 
 
 Brochure "Zimbabwe, the art of the future", en "Zimbabwe, stenen getuigenissen deel 

2" [Prof. Dr. G. Stoops] 
 A. en E. Rose, "The condensed chemical dictionnary", 1969, 7th edition, Van 

Nostrand Reinhold company [anoniem] 
 Een aantal komplete universitaire kursussen [Prof. Dr. R. Vochten], nl. 

o Elementaire begrippen boldriehoeksmeetkunde, vectoralgebra, complexe 
getallen, fourieranalyse, golven (ongeveer 200 pp.) 

o Beschrijvende edelsteenkunde (400 pp.) 
o Experimentele edelsteenkunde (320 pp.) 
o Structurele kristalkunde (283 pp.) 
o Geometrische kristalkunde (350 pp.) 

 En van een anonieme schenker kregen we een gewichtig (een paar tientallen kg !) 
kadeau, met o.a. 
o Postuniversitaire cyclus 1974-1975 "Instrumentele methoden in de scheikunde, 

deel I en II 
o Annales de la soc. Géol. de Belgique vol. 101 (1978) tot en met vol. 112 (deel 1) 

(1989) 
o Mineralien Magazin 4(1980 tot en met 7 (1983), ingebonden per jaargang 
o European Journal of Mineralogy 1 (2-4-5-6) (1989), 2 (1990) en de index voor de 

jaargangen 1983 tot en met 1988 
o Mineralogical Magazine 43 (1979) tot en met 53 (1989). 
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mineraal van de maand 
huréauliet 

 
h. pelckmans 

 
Historiek, naamgeving en synoniemen 
 
Huréauliet is een mineraal dat duidelijk aantoont dat ook de Fransen in de 19e eeuw zeer 
actief waren in de mineralogie. Het werd voor het eerst ontdekt in Huréaux in Frankrijk 
door ALLUAUD in 1825. Een eerste vermelding van het mineraal vinden we reeds terug in 
VAUQUELIN (1825). Een jaar later wordt het beschreven door ALLUAUD zelf. Als er in 
1849 nieuwe (en betere) specimens gevonden worden in een nabijgelegen groeve te 
Vilate (zie verder), geeft dit opnieuw stof tot studie en publicatie (DAMOUR & DES 
CLOIZEAUX, 1858). 
 
Omdat dit mineraal nogal eens kan verschillen qua kleur en habitus, is het niet 
verwonderlijk dat er in de loop der tijden tal van alternatieve namen bedacht werden. Of 
zoals MOORE (1973) het beschrijft: “Weinig mineralen hebben meer verwarring genoten 
in de literatuur dan huréauliet”. 
 
Een kort overzicht : 
 
- Baldaufiet werd in 1925 beschreven door MUELLBAUER aan de hand van specimens 

afkomstig van de wereldberoemde fosfatenvindplaats Hagendorf (Duitsland). Daar de 
typespecimens waarschijnlijk niet meer bestaan, kan men enkel vermoeden dat het 
hier om huréauliet gaat. 

- Bastiniet van Custer, South Dakota, werd eerst beschreven als een lithiumfosfaat dat 
ook wat mangaan en ijzer bevat (FISHER, 1945). Later bleek het om een lithiumrijke 
huréauliet te gaan (FISHER, 1964). 

- Palaiet van SCHALLER (1912) werd gevonden in (en genoemd naar) Pala, Californië, 
en werd later door SCHALLER zelf als huréauliet beschouwd (zie PALACHE, 1951). 

- Pseudopalaiet van Mangualde, Portugal, dat beschreven werd door DE JESUS in 
1933, had zoals zijn naam doet vermoeden veel gemeen met de palaiet van 
SCHALLER. Het  bleek later eveneens huréauliet te zijn (MASON, 1941). 

- Wenzeliet werd eveneens in 1925 beschreven door MUELLBAUER aan de hand van 
specimens afkomstig van de wereldberoemde fosfatenvindplaats Hagendorf 
(Duitsland). Weerom bleek het om huréauliet te gaan. 

 
Andere synoniemen die men nu ook tot huréauliet rekent zijn o. a. ijzer-wentzeliet, lithium-
huréauliet, magnesium-wentzeliet en mangaan-wentzeliet. 
 
De naam van het mineraal verwijst in dit geval naar de plaats waar het voor het eerst 
gevonden werd, namelijk in de pegmatietgroeve van Huréaux bij St. Sylvestre, gelegen 
ten N van Limoges, Haute Vienne, Frankrijk (zie ook “typevindplaats”). Vermits er een 
accent in de plaatsnaam staat, dient men in feite dit accent te behouden in de naam van 
het mineraal (cfr. ottréliet).  
 
Fysische eigenschappen 
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 de kleur is meestal roze, maar soms ook kleurloos of in diverse tinten van grijs, geel, 

oranje, rood of bruin. 
 witte streepkleur 
 glasglans tot vetglans 
 hardheid : 3.5 of 5, afhankelijk van de geraadpleegde bron! 
 soortelijk gewicht : 3.23 (berekend); 3.15 – 3.21 (gemeten) 
 splijting goed volgens {100}, breuk is onregelmatig (oneffen)  
 kristallen zijn doorzichtig tot doorschijnend 
 fluoresceert niet 
 
Kristallografische kenmerken 
 
Huréauliet is vaak massief, als grote massa’s die opgebouwd zijn uit in elkaar gegroeide, 
niet van elkaar te onderscheiden, uniforme kristallen.. Vrijstaande kristallen zijn gelukkig 
niet al te zeldzaam en geven dank zij hun glans en kleur vaak aanleiding tot mooie 
specimens. 
 
 monoklien, 2/m 
 meestal (kort)prismatische kristallen volgens [001], al dan niet als radiaalstralige 

aggregaten. Soms ook tafelig volgens {100}. De kristallen zijn soms gebundeld, net 
als bij stilbiet. 

 meest voorkomende vlakken zijn waarschijnlijk {100}, {110}, {111}, {201} en {001} (zie 
figuur). 

 verhouding van de assen: a:b:c = 1.9323:1:1.04 
 afmetingen elementaire cel: a = 17.618, b = 9.1172, c = 9.482, Z = 4, ��= 96.58° 
 brekingsindices nx : 1.637-1.652, ny : 1.645-1.658, nz : 1.649-1.663; 2V(-) : 75 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 
huréaulietkristallen van 
Hagendorf, Duitsland. Links 
de meest voorkomende 
habitus. Naar FORSTER, 
STRUNZ & TENNYSON 
(1967) 
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Chemische kenmerken 
 
Het is een waterhoudend mangaan-fosfaat-hydroxide, met als formule : 
Mn5(PO4)2[PO3(OH)]2.4H2O 
 
De scheikundige samenstelling leert ons dat er iets ongewoons is met dit mineraal: het 
bevat immers de niet alledaagse anionengroep [PO3(OH)]. Deze groep is perfect 
vergelijkbaar met de normale fosfaatanionengroep (PO4), waarbij er één van de vier 
zuurstofatomen vervangen werd door een hydroxyl-groep (OH). De formule van huréauliet 
wordt dan ook wel eens geschreven als Mn5H2(PO4)4.4H2O. Het mineraal sainfeldiet toont 
ons een gelijkaardig geval, maar dan met de arsenaat-anionengroep. 
 
Enkele analyseresultaten : 
 
 1 2 3 4
FeO - 4.56 7.86 11.10
MnO 48.66 42.29 41.67 32.85
P2O5 38.98 38.36 38.00 38.00
H2O 12.36 12.20 11.98 18.00
Insol. - 2.70 0.38 -
Totaal 100.00 100.11 99.89 99.95

 
1 : theoretisch, 100% zuiver Mn5(PO4)2[PO3(OH)]2.4H2O. 
2 : Branchville, Connecticut, USA. 
3 : Vilate, Haute Vienne, Frankrijk 
4 : Huréaux bij St. Sylvestre, Haute Vienne, Frankrijk. 

 
Huréauliet bevat meestal wat ijzer (zie analyses) ter vervanging van mangaan. De 
verhouding Fe/Mn kan oplopen tot 1/3, zoals het typemateriaal aantoont (zie analyse 3). 
Bij verwarming in een gesloten glazen buisje staat het water af en wordt het grijzig geel. 
Het lost snel op in zuren. 
 
Aanbod van de maand 
 
Onze specimens zijn afkomstig van de Jacao Mine, Galilea, Minas Gerais, Brazilië. Veruit 
de beste specimens van dit mineraal die de laatste jaren op de mineralenmarkt worden 
aangeboden zijn afkomstig van Brazilië. De specimens vertonen zacht roze kristalletjes tot 
4 mm op een matrix van massief huréauliet. Mogelijke begeleider is het pseudo-
octaëdrische reddingiet, dat meestal bruin van kleur is. 
 
Typevindplaats en typespecimens 
 
Huréauliet werd voor het eerst gevonden in een pegmatietontsluiting in Huréaux bij St. 
Sylvestre, en in Vilate bij Chanteloube, beiden gelegen ten N van Limoges, Haute Vienne, 
Frankrijk. Het kwam er voor in associatie met rockbridgeiet, cacoxeniet en vivianiet, in 
holten in heterosiet die gevormd werden tijdens de omzetting van triphyliet. 
 
Dank zij het web, kwamen we al snel te weten dat het Musée de l’Ecole des mines de 
Paris nog steeds beschikt over twee typespecimens in haar verzameling. Eén van deze 
werd door ALLUAUD zelf aan het museum geschonken : 
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“… coll.generale No(2) ancien catalogue No1268(41) découvert et donné par Mr Alluaud 
Catalog number : 17706…” 
Het andere specimen is een fragment van één van de typespecimens: 
“… coll.Adam No4526 obtenu par Pisani en 1867 (etiquette Pisani) Catalog number : 
17704 fragment de l'original…” 
 
De typevindplaats leverde volgens LACROIX (1910) slechts enkele specimens op. Het 
mineraal werd er later nooit meer gevonden. De nabijgelegen vindplaats Vilate bij 
Chanteloube was net zoals Huréaux een pegmatietgroeve. Deze heeft van 1849 tot 1852 
veel meer huréaulietspecimens opgeleverd, die door DAMOUR en DES CLOIZEAUX 
bestudeerd werden en die soms wel eens de herkomst “Huréaux” meekregen. Tenslotte 
werd ook deze groeve verlaten, waardoor opnieuw de enige vindplaats ter wereld voor dit 
mineraal verdween... . Huréauliet was toen nog zeer zeldzaam. 
 
 

Figuur 2 
Geografische situering 
van Galilea, Minas 
Gerais, Brazilië 
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Vindplaatsen 
 
Huréauliet is een secundair fosfaat dat aangetroffen wordt in granietpegmatieten, in 
associatie met triphyliet, lithiophiliet, graftoniet, reddingiet, rockbridgeiet, phosphoferriet 
en/of andere secundaire fosfaten. Het wordt pas in de laatste stadia van de secundaire 
fosfaatkristallisatie gevormd. Hierdoor zal het meestal gegroeid zijn op vroeger 
uitgekristallizeerde ijzerhoudende fosfaten, zoals rockbridgeiet en leucophosphiet 
(MOORE, 1973). Een overzicht van de meeste vindplaatsen : 
 
Europa  
 
 De beroemde fosfatenvindplaats Hagendorf, Duitsland, gaf zelfs aanleiding tot 2 

“nieuwe mineralen” (MUELLBAUER, 1925), die beiden waarschijnlijk te herleiden zijn 
tot huréauliet (zie ook “baldaufiet” en “wenzeliet”). De beste specimens van huréauliet 
komen waarschijnlijk van deze vindplaats (DUNN et al., 1979).  

 Huréaux bij St. Sylvestre, en Vilate bij Chanteloube, beiden ten N van Limoges, 
Haute Vienne, Frankrijk (zie hoger). 

 Mangualde, Beira, Portugal (zie ook “pseudopalaiet”). 
 Michelsdorf, “Silesia” Polen, in associatie met sarcopsied. 
 Varutrask, Zweden 
 
Verenigde Staten 
 
 White Picacho District, Arizona. 
 Pala, San Diego, California, met stewartiet en metastrengiet in een verweerde 

lithiophyliet (zie ook “palaiet”). 
 In de Swanson Mine, East Hampton; en in een pegmatiet in associatie met fairfieldiet, 

dickinsoniet, reddingiet en eosphoriet, als hydrothermaal verweringsproduct van 
lithiophiliet te Branchville; en met dickinsoniet en lithiophiliet in de Strickland Quarry, 
Portland, Connecticut. 

 Dunton Gem Mine, Newry, Maine. 
 Palermo Mines, North Groton, New Hampshire,samen met strengiet, metastrengiet, 

en heterosiet, in een verweerde triphyliet. 
 Foote Mine, Cleveland County, North Carolina. 
 In tal van mijnen in het pegmatietdistrict van de Black Hills, South Dakota (o.a. de Tip 

Top Mine en de Bull Moose Mine bij Custer, en de Big Chief en Hesnard Mine bij 
Keystone). 

 
Brazilië 
 
 In associatie met barbosaliet in Lavra do Criminoso, Minas 

Gerais (DUNN et al., 1979) 
 Rio Grande do Norte – Paraiba, 
 Jacao Mine, Galilea, Minas Gerais, in associatie met 

reddingiet xx (zie hoger). 
 Sao José Safira, Minas Gerais, 
 
Tenslotte in Afrika, in de Sandamab pegmatiet in Namibië, en in 
Buranga, Rwanda. 

Figuur 3  
Huréauliet-kristal. Naar Palache et al. (1951) 
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geo-nieuws kort 
 
 
 

Limoniet... goethiet... hematiet... (vervolg) 
 
In een bijdrage in Geonieuws 25(4), 86 (2000) vertelden we een en ander over een aantal 
ijzer(hydrox)iden. Prof. Dr. R. Van Tassel bezorgde ons bijzonder interessante 
bijkomende gegevens m.b.t. -FeOOH (akaganeiet) : 
 
Het voorkomen van -FeOOH (akaganeiet) werd namelijk voor het eerst (in 1959) in de 
natuur gesignaleerd in... het Belgische Richelle, in associatie met delvauxiet en -
FeOOH (goethiet). Het bekleedde aldaar een dunne, glasachtige korst (0.1 à 0.2 mm) in 
kleine geodes in grijze en bruine radioactieve kalksteenbreccies, waarin reeds heel wat 
secundaire fosfaatmineralen werden waargenomen. Deze korst zou, met de loep, als 
delvauxiet bestempeld worden. Bij nader toezicht bleek dat de samenstelling complexer 
was. 
 
Fragmentjes konden glazig of mat zijn, homogeen of zonair, optisch isotroop of 
anisotroop, met verschillende brekingsindex en soortelijk gewicht, en chemisch 
verschillend (meerdere procent ijzer en fosfor). Röntgendiffractie onderscheidde drie 
bestanddelen : een amorfe fase (delvauxiet), naast goethiet en een fase 
overeenstemmend met de diffractiegegevens voor synthetisch -FeOOH. Op basis van 
deze partiële gegevens kon niet verantwoord gedacht worden aan een nieuw-mineraal-
naamgeving. Het is helaas duidelijk dat akaganeiet zonder gespecialiseerde technieken 
onherkenbaar is voor de amateur-mineraloog. 
 
In 1961 werd op basis van limonietstudies in Japan de naam akaganeiet gecreëerd. De 
geschiedenis heeft ook haar rechten en het is alleszins juist dat, in de natuur, de eerste 
vindplaats voor -FeOOH, of akaganeiet, Richelle is geweest. Een artikel in Geologica 
Carpathica (1971) maakt hier trouwens gewag van. 
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Recente ontdekkingen op beroemde vindplaatsen 
 
Wim WIJSHOFF vond tijdens een reis naar Griekenland, dit jaar door Piet GELAUDE 
georganizeerd van 26 mei tot 2 juni, in de slakken van Pacha Limani, bij Lavrion, 
Griekenland prachtige spiraalvormige fluoriet met meer dan tien wikkelingen. Een 
analyse moet nog wel uitgevoerd worden om zekerheid te verkrijgen. Indien andere 
verzamelaars ook al zulke specimens zouden gevonden hebben worden zij verzocht dat 
mee te delen aan Wim WIJSHOFF, Pr. Christinalaan 10, NL-6241 EP Bunde. Tel. 0031 
433641030. 
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En ook in de Lengenbach-groeve (Binntal, Wallis, Zwitserland) was er nieuws te rapen. 
Een heel typisch "Lengenbach"-specimen dat eerst als sartoriet (oudere, niet meer 
geldige benaming : "skleroklaas") was geïdentificeerd, bleek na onderzoek via X-
stralendiffractometrie totaal onverwacht geocroniet te zijn. Dit zeldzame sulfozout werd 
tot nu toe nog nooit gevonden in de Lengenbach-groeve. 
 
Iedereen kent wel de spectaculaire specimens van cavansiet, afkomstig van Poona, India. 
Doorgedreven onderzoek aan een aantal specimens wees uit dat ook het zeer 
gelijkaardige pentagoniet er voorkomt, met nagenoeg dezelfde kleur en analoge 
aggregaatjes. In principe kan men beide mineralen op zicht (althans onder de 
stereomicroscoop) onderscheiden : cavansiet vormt namelijk bijna nooit tweelingkristallen, 
pentagoniet bijna steeds. Deze zijn te herkennen door inspringende hoeken in de 
prismarichting. 
 
Het ooit in België ontdekte mineraal koninckiet werd nu ook in Italië gevonden, nl. in 
Valdicastello Carducci, Lucca). Dat is dan de zesde vindplaats, na Richelle, bij Visé, 
België, Kyrk-Bulak, Turkmenistan, Oni-Ana, Fukushima Pref., en Suwa, Nagano Pref., 
Japan, en Oberbuchach, Karintië, Oostenrijk. Het komt op de Italiaanse vindplaats voor 
als witte tot rose-achtige sferische aggregaatjes. 
 
Nog een ander mineraal met een Belgische type-vindplaats, namelijk drugmaniet, werd 
op een nieuwe vindplaats ontdekt. Drugmaniet, dat nét zoals koninckiet voor het eerst 
gevonden werd in Richelle, werd in 1979 door Prof. R. Van Tassel beschreven, en 
genoemd naar de Belgische geoloog J. Drugman (1875-1950). Belgische drugmaniet is 
erg zeldzaam ; ik heb er alleszins nog nooit een specimen van gezien. In 1993 werd op 
één enkel specimen afkomstig van Gadernheim in het Odenwald drugmaniet 
geïdentificeerd. En nu werd drugmaniet ook met zekerheid geïdentificeerd op specimens 
van de storthopen van de groeve Neue Hoffnung in Bleialf, bij Prüm, Eifel, Duitsland. 
 

[Rik Dillen] 
 

Reis naar Lavrion op 22 september 2000 
 
Piet GELAUDE organiseert naar (half-)jaarlijkse traditie weer een mineralogische reis 
naar Lavrion, Griekenland. We moeten U wellicht niet meer vertellen dat deze 
mineralogische reizen altijd een gegarandeerd succes zijn ; vondsten én ambiance zijn 
verzekerd ! 
 
Wie mee wil moet wel HEEL DRINGEND kontakt opnemen met de heer Piet GELAUDE, 
Tel. of fax + 32 (0)93771850. 
 

[Piet Gelaude] 
 

Cap Blanc Nez, Frankrijk : nieuwe reglementering ! 
 
Er is een nieuw, nog strenger reglement van kracht voor het verzamelen van mineralen 
aan de krijtkust van Cap Blanc Nez. Samengevat : zwaar materiaal is altijd verboden, 
oprapen van materiaal, dat door natuurlijke erosie is vrijgekomen, op het strand is altijd 
toegelaten. Voor licht kapwerk moet toelating gevraagd worden aan de prefectuur van 
Pas-de-Calais. 

[Rik Dillen] 
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gigantische gips-geode in spanje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

rrriiikkk      dddiiilllllleeennn   
 

 
In een oude zilvermijn in de buurt van Almeria, Andalousië, Zuid-Spanje, werd heel recent 
een kanjer van een ontdekking gedaan. In de mijn werd tot in de jaren 1960-1970 wat 
zilver gewonnen, en sinds de sluiting werd ze enkel nog bezocht door 
mineralenverzamelaars. Sinds december 1999 waren er al geruchten onder verzamelaars 
over een enorme gipsgeode. Je weet hoe dat gaat... eerst werd het angstvallig geheim 
gehouden, maar tussen pot en pint wordt er al eens iets verteld. Enfin, uiteindelijk kwam 
het gerucht gelukkig ter ore van een professionele geoloog, die er onmiddellijk het belang 
van inzag en ingreep. 
 
Pas op 27 mei 2000 lukte het de geoloog Javier Garcia-Guinea van het departement 
geologie van het Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC) de sprookjesachtige kristalholte te lokaliseren. 
 
De geode bleek 8 m lang te zijn, 1.8 m breed en 1.7 m hoog, en is daarmee wellicht de 
grootste perfect intacte geode ter wereld. De ontdekker doorworstelde talloze databanken 
en massa's literatuur, maar vond nergens aanwijzingen van nog grotere geodes. 
Daarenboven zijn niet alleen de afmetingen van de holte als zodanig spectaculair, maar 
ook de individuele kristallen zijn stuk voor stuk kanjers, van een halve meter tot bijna 2 m 
groot. 
 
En alsof dat nog niet genoeg is : de kwaliteit brengt ons pas écht in dromenland : de 
kristallen zijn letterlijk puntgaaf, vertonen een prachtige satijnglans en zijn zo helder, dat 
je door het dikke gips heen een boek kan lezen. Na dit wonder van de natuur voor het 
eerst aanschouwd te hebben zal Javier wellicht een slapeloze nacht doorgebracht 
hebben. In de geode kunnen gerust een tiental mensen plaatsnemen. Hij vertelde dat hij 
er als kind vaak van droomde om te kunnen vliegen, maar dat hij ooit nog eens in een 
geode met doorschijnende kristallen zou kunnen rondstappen had hij nooit gedacht. 
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Na de ontdekking was de allereerste zorg de vondst veilig te stellen voor de toekomst. Als 
bewarende maatregel werd alvast onmiddellijk een paar ton stenen voor de ingang 
gedumpt, zodat niemand er meer bij kan komen. Daarenboven staat de toegang onder 
permanente politiebewaking. Dat is een verstandige stap geweest, want 
mineralenverzamelaars en -handelaars zouden met zo'n gigantische, kwetsbare kristallen 
toch niets kunnen uithalen, en er zou ongetwijfeld onherstelbare schade zijn aangebracht. 
 
Na een zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek van de unieke geode wordt eraan gedacht 
om er op een verantwoorde wijze een publieke attractie van te maken. Er worden 
temperatuurs- en vochtigheidssensoren aangebracht, en er worden permanent 
trillingsmetingen uitgevoerd om gegevens te verzamelen om na te gaan hoe de geode het 
best bewaard kan blijven. 
 
De eerste metingen toonden een luchtvochtigheid aan van 65 %, die alleen al door de 
aanwezigheid van de 5 onderzoekers steeg tot 90%. Na een verblijf van een uurtje begon, 
bij een temperatuur van 20°C, al waterdamp te condenseren op de gipskristallen. 
Gips is een bijzonder delicaat mineraal : het is bijzonder zacht, en daardoor wordt het 
uiterst gemakkelijk gekrast (bv. door vingernagels). Daarenboven vertoont het zeer sterke 
voorkeursrichtingen voor splijting, zodat bij te veel trillingen na verloop van tijd de 
kristallen zouden kunnen vertroebelen door het ontstaan van splijtvlakken. 
 
Het is ook redelijk oplosbaar in water (2 g/l bij 25°C). Gips, met als formule CaSO4.2H2O 
kan ook (zelfs in water, bij 42°C) deshydrateren tot CaSO4.

1/2H2O of 2CaSO4.H2O. Het 
gevaar is natuurlijk niet onmiddellijk dat de hele geode plots zal gaan oplossen, maar 
continue oppervlakkige processen van afwisselend lichte deshydratatie en rehydratatie 
zouden bijna zeker het oppervlak van de kristallen aantasten, zodat hun glans en 
transparantie zou verminderen of ze zelfs helemaal mat en wit zouden worden. 
 
De atmosfeer in de geode moet dus op het juiste niveau gestabiliseerd worden qua 
vochtigheidsgraad en temperatuur, en trillingen moeten zoveel mogelijk vermeden 
worden. Je begrijpt dus dat dagelijks hele colonnes toeristen in de geode laten rondlopen 
of -kruipen totaal ontoelaatbaar zou zijn. 
 
Ondertussen is het onderzoek van materiaal uit de geode volop aan de gang. Ze werd 
waarschijnlijk gevormd tijdens de Messiniaanse verzilting, zo'n 6 miljoen jaar geleden, 
toen veel water van de Middellandse Zee verdampte en dikke zoutlagen afzette en 
geodes opvulde. Dit fenomeen deed zich op grote schaal voor door een vernauwing van 
de Straat van Gibraltar, de enige verbinding tussen de Middellandse Zee en de 
Atlantische Oceaan. 
 
Het ontstaan van gipskristallen door verdamping van zeewater is wel een complex proces. 
Zeewater bevat namelijk allerlei ionen, zoals, naast Na+ en Cl-, ook K+, Ca2+, Mn2+, SO4

2+ 
enzovoort. Als je zeewater laat verdampen krijg je normaal een mengelmoes van zouten, 
die eerst een wit papje vormen, en bij verdere verdamping komen hooguit NaCl-kristallen 
van enkele mm te voorschijn. 
 
Voor de vorming van deze reusachtige gipskristallen is veel meer nodig geweest. Het 
water moet, vooraleer het door de geode stroomde, eerst goed geconditionneerd zijn 
geweest. De omstandigheden van temperatuur, druk, concentratie, doorstroomsnelheid 
enz. moeten op de plaats van de geode juist ideaal geweest zijn om zulke perfecte 
uitkristallisatie van CaSO4.2H2O te doen plaatsvinden. Daarenboven moet de wand van 
de geode én de zuiverheid van de oplossing van die aard geweest zijn dat zich maar heel 
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weinig geschikte kristalkiemen konden vormen die konden uitgroeien tot kristallen. Indien 
héél veel kristalkiemen beschikbaar waren zou de geode weliswaar even groot geweest 
zijn, maar véél meer en véél kleinere gipskristalletjes hebben bevat. 
 
Ook andere mechanismen zijn mogelijk, zoals hydrothermale reacties. Door de invloed 
van gewijzigde druk, temperatuur enz. is het best mogelijk dat oorspronkelijke, kleine 
gipskristallen heropgelost zijn en dan, onder gewijzigde omstandigheden, heel traag en 
met weinig kristalkiemen opnieuw zijn uitgekristalliseerd. Verder onderzoek zal uitsluitsel 
moeten geven over het juiste mechanisme. 
 
Men kan bijvoorbeeld vloeibare insluitsels in de kristallen bestuderen, omdat die een idee 
kunnen geven van de exacte samenstelling van de vloeistof in dewelke de kristallen 
uitgekristalliseerd zijn. Ook globale spoorelementanalyse is belangrijk, een studie van de 
isotoopverhoudingen, en het verloop van de concentratie aan spoorelementen en 
isotopenverhoudingen over de doorsnede van een kristal. De onderzoekers zullen dus 
aan deze geode alleszins nog een hele kluif hebben ! 
 
Tot het wetenschappelijk onderzoek helemaal is afgerond blijft de geode in ieder geval 
volkomen ontoegankelijk. 
 
Men denkt er aan om in de toekomst de geode af te sluiten door een venster, zodat op die 
manier enerzijds de atmosfeer in de geode goed geoptimaliseerd kan gehouden worden, 
en anderzijds deze speling van de natuur toch aan het publiek kan getoond worden. 
Gegadigden om de geode te bezoeken zijn er wellicht genoeg, want Almeria, een 
toeristisch badstadje met mooie stranden ligt slechts op een boogscheut (4 km) van de 
mijn. Indien later de geode door toeristen kan bezocht worden zou dit een bijkomende 
troef zijn voor het plaatselijke kusttoerisme. 
 
We hopen in ieder geval dat het onderzoek van deze geode succesvol verloopt, en dat ze 
goed beschermd zal worden, want anders is ze binnen de kortste keren voorgoed 
verloren. 
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De spectaculaire gipsgeode van Almeria, Andalousië, Spanje ontdekt op 27 
mei 2000. Foto en copyright Javier Garcia-Guinea (CSIC, Spanje).  


