
geonieuws 
maandblad van de 

mineralogische kring antwerpen v.z.w. 
26(2), februari 2001 

 
 

 
in dit nummer : 
cornwall 
vanadiniet 

 

  
 a

fg
ift

e
ka

n
to

o
r 

: 
 

2
1

4
0

 
B

o
rg

e
rh

o
u

t 
1

 

 



mineralogische  kring  antwerpen  vzw 
 
Oprichtingsdatum :  11 mei 1963    Statuten :  nr. 9925, B.S. 17 11 77 
Zetel :  Ommeganckstraat 26, Antwerpen  BTW-nummer :  687 082 474 
Wettelijk depot :  Kon. Bib. België BD 3343 
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redakteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
mikrofilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Betalingen 
Belgie :  kontributie :   bankrekening 789-5809102-81 
    andere betalingen :  bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-19. 
Nederland :  alle betalingen :  girorekening (NL) 51 91 10 (betalingen in gulden). 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
 

NUTTIGE  ADRESSEN 
 
* BALCK F., Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879 
 Bestuurder. 
* BENDER H., Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, sekretaris, ledenadministratie. 
* BENDER P., Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. 
* CORNELIS G., Schijfstraat 81, B-2020 Antwerpen. Tel. 03 2386262.  <guidocornelis@pandora.be > 
 Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerking, excursies. 
* DILLEN H., Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <dillen@online.be> 
 Bestuurder,  redakteur Geonieuws. 
* EMMERMANN A., Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554. <axel.emmermann@pandora.be> 
 Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
* JENSEN J., Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle. Tel. 03 3117347. 
 Uitleendienst, Werkgroep Fotografie. 
* OP DE BEECK E., Churchilllaan 38, B-2900 Schoten. Tel. 03 6585434. 
 Vergaderingen RVB. 
* PAUWELS M., Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379. 
 Samenaankoop. Bankrekening 833-4694067-10 t.n.v. MKA  vzw / Samenaankoop. 
* PELCKMANS H., Cardijnstraat 12, 3530 Helchteren. Tel. 011 727715. <herwig.pelckmans@pandora.be> 
 Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
* REYNDERS H., Van de Reydtlaan 5, B-2960 Brecht. Tel. 03 6360606. <herman.reynders@belgacom.net> 
 Aktiviteiten Sint-Job-in-'t-Goor. 
* ROGIEST G., Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder,  ondervoorzitter, public relations. 
* SCHUYBROECK E., Karel de VIe straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03 5424087. 
 Bibliotekaris. 
* TAMBUYSER J. Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03 3250393 
 Determinatiedienst. 
* TAMBUYSER  P. Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <mineral@xs4all.nl>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster homepage. 
* VAN DYCK I., Scheidingstraat 42, B-2610 Wilrijk. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
* VAN GOETHEM  L., Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 Opvang nieuwe leden, public relations, vertegenwoordiging stads- en provinciebestuur. 
* VAN HEE P., Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel.  en fax 03 6452914. <pvanhee@glo.be> 
 Bestuurder, voorzitter, koördinator beurzen en tentoonstellingen. 
* VAN HEE-SCHOENMAEKERS A., Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel.  en fax 03 6452914. 
 Penningmeesteres. <pvanhee@glo.be> 
* VERCAMMEN A., Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
 Exposantenadministratie Minerant. 
 
E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  



 
Geonieuws 26(2), februari 2001  27 

 

mka-kalender 
 
 

Vrijdag 2 februari 2001 

 

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

 
Paul Vandevelde is reeds geruime tijd actief lid van onze vereniging. Deze leraar en wandelgids 
(waarschijnlijk zegt de naam KOMPAS u iets) is ook gekend voor zijn boeiende voordrachten en 
prachtige dia's (zijn leerlingen zijn zeker te benijden, al beseffen ze dat waarschijnlijk niet !). 
Vanavond neemt Paul ons mee naar het verre Namibië, dat ons vooral bekend is door de 
mineralen van Tsumeb. Aan de hand van een prachtige diamontage in overvloei genieten we 
samen van de nationale parken en andere reisindrukken die Paul voor ons in petto heeft. 
 
 
 

Vrijdag 9 februari 2001 

 
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 vanadiniet-kristallen 
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  

 
20.30 h 
 
 
 
 
Alfons is reeds 20 jaar (!) lid van onze vereniging en voor de meesten dan ook geen onbekende. 
Met genoegen pleegt hij regelmatig eens een artikeltje voor Geonieuws of vergast hij ons op een 
boeiende voordracht. Zijn laatste ontdekking beschreef hij uitvoerig in januari (zie dat nummer voor 
meer details). Vanavond zullen we met woord en beeld kunnen genieten van prachtige beelden 
van Okerland (Vaucluse, Zuid-Frankrijk). 
 
 
 
Titelpagina 
De Botallack mine op de rotskust van West-Cornwall. 
Foto Rik Dillen (1979). 

Jaarlijkse statutaire vergadering en 
voordracht door Alfons Quadens : "Op stap in Okerland" 

Paul Vandevelde over 
"Namibië" 
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Zaterdag 10 februari 2001  
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Onderwerp : Vraagvergadering....? 
Zo'n kleine tien jaar geleden stelde wijlen Jo Linnebank voor om eens een "praat-
vergadering" te organiseren. Op een dergelijke vergadering was er plaats om allerlei 
vragen te stellen over gemmologische en aanverwante onderwerpen en om eens lang uit 
te praten over duizend-en-een dingen. Recentelijk stelde Jean Relecom een variant voor : 
de vraagvergadering. Er mogen op deze vergadering vragen worden gesteld, maar in de 
eerste plaats zullen er vragen gezamenlijk moeten opgelost worden. Een soort 
edelstenenkwis dus ? In zekere zin wel. Zijn er prijzen aan verbonden ? Dat weten we nog 
niet.... Wat we wel weten is dat over de uitslag niet zal gecorrespondeerd kunnen 
worden.  Allen daarheen ! 
 
 

 

Zaterdag 17 februari 2001  
 

Vanaf 14 h vergadering van de werkgroep fluorescentie ten huize van Piet Van Hool.  
Boshovestraat 181 te Deurne (Antwerpen).  

Programma : 

- Piet's verzameling fluorescerende mineralen bekijken.  
- De vondsten van Långban, Zweden op tafel leggen en bespreken.  
- Ruilen, kopen en verkopen.  
- Verdere bespreking van programmapunten van vorige vergadering 
- Gezellige keuvel.  

 

Laatijdige wensen... 
 
Sommige lezers hebben het niet eens gemerkt... in het vorige nummer 
ontbrak onze jaarlijkse Nieuwjaarsbrief ! Dit heeft natuurlijk te maken 
met het feit dat het januari-nummer geproduceerd wordt in tijden dat 
er van de Kerst- en Nieuwjaars-sfeer nog geen sprake is... 
Onder het motto "beter laat dan nooit" toch nog onze allerbeste wensen 
voor (de rest van) 2001... 
 

De redactie 
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mka-nieuws 
 
 
 

 
De jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw heeft plaats 
op vrijdag 9 februari 2001 om 20.00 h in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugdherberg), 
Eric Sasselaan 2,  Antwerpen.  Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement 
"Stemprocedures MKA" hebben op deze vergadering stemrecht : 1) de effectieve leden van 
de vereniging (zie meest recente lijst in Geonieuws januari 2001), 2) de leden die uiterlijk op 
31 januari 2001 hun wens om effectief lid te worden schriftelijk bij de secretaris hebben 
binnengeleverd.  Personen die op 31 januari 2001 nog niet in regel waren met hun 
ledenbijdrage zijn niet stemgerechtigd. 
 
Ook de toetredende (d.i. de niet-stemgerechtigde) leden worden vriendelijk uitgenodigd om 
de vergadering bij te wonen en er eventueel vragen te stellen. 
 
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een 
volmacht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen.  Niemand kan houder zijn van 
meer dan één volmacht.  Ten einde de vergadering een zo representatief mogelijk karakter te 
geven, worden de effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn, verzocht van deze 
mogelijkheid gebruik te maken.  De volmachtformulieren vindt u in dit nummer. 
 
Agenda 
 
1. Jaaroverzicht 2000. 
2. Financieel verslag 2000 en budget 2001. 
3. Verslag van de commissarissen (de heren Torfs en Deplus). 
4. Vaststelling ledenbijdrage 2002. 
5. Verkiezing Raad van Bestuur. 
6. Varia. 
 
 
 
 
 Volmacht 

 
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin van de 
algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. 

Ondergetekende (naam en voornaam), ............................................., effectief lid van M.K.A. 
vzw, geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam), .............................................., effectief 
lid van M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 9 februari 2001 geldig te stemmen op de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.  

 
 
Datum  .... / .... / ....  Handtekening  ................................................ 
 

Algemene ledenvergadering op vrijdag 9 februari 2001 
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Verslag bestuursvergadering 17 december 2000 
 
Aanwezig :   FB, HB, PB, GC, HDi, GR, PVH, AE, JJ, EODB, MP, HP, HR, AS, ES, PT,   
  IVD, AV 
Verontschuldigd :  GC, AE, MP, PT, LVG, AV 
 
1. Financiële toestand 2000 en budget 2001 
 
De financiële toestand is gezond (voorlopige cijfers).  De budgetcijfers 2000 zullen overgeno-
men worden voor 2001.   
 
2. Werking 2001 
 
Voordrachten : planning loopt tot in 2002, maar alles is nog niet bevestigd. 
Werkgroepen : 
 fluorescentie : plant de bouw van S-UV-lampen en van een spectrometer om het 

emissiespectrum van fluorescerende mineralen op te meten. 
 zeolieten : op de startvergadering waren 9 aanwezigen, er zijn 29 leden waarvan 15 

MKA’ers.  
 micromounters : nieuw initiatief van Richard De Nul.   
 edelsteenkunde : het plan om een horizontale microscoop te bouwen blijft bestaan. 
Initiatie/jeugdwerking : de hernieuwde start vorig jaar was niet erg succesvol.  Een 
brainstorming zal georganiseerd worden samen met enkele jongeren. 
Mineraal van de maand : HDi zal voorlopig coördineren tot een nieuwe titularis voor deze 
taak gevonden is. 
Geonieuws : enkele thema-nummers staan op stapel 
Minerant : Er zijn reeds 228 m verhuurd voor 2001 (57 standhouders). 
Een strengere controle van de standen zal ingevoerd worden. 
Uitstappen : HR zal zich bezinnen over mogelijke initiatieven. 
Bibliotheek : is nu volledig geïnformatiseerd.  De volledige controle van de boeken leert dat 
er een 10-tal ontbreken en niet gelokaliseerd kunnen worden.  
 
3. Bestuursverkiezingen 
 
Zijn statutair uittredend en mits schriftelijke kandidatuurstelling herkiesbaar : Paul Van hee, 
Guido Rogiest, Hugo Bender, Guido Cornelis, Rik Dillen.   
 
4. Lidgeld 2002 
 
Een aanpassing naar : België individueel 21 EUR, gezin 26 EUR, buitenland individueel 26 
EUR, gezin 31 EUR zal aan de algemene vergadering in februari ter goedkeuring  
voorgelegd worden. 
 
5. Varia 
 
P. Van hee     H. Bender 
voorzitter     secretaris 
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Werkgroepen fluorescentie en technische realisaties : 
een joint-(ad)venture. 
 
 
In het eerste jaar van het nieuwe millennium kan je niet met flauwe projecten aankomen. 
Nee, we gaan er eens stevig tegenaan en bouwen een computergestuurde spectrofoto-
meter. 
 
We hebben natuurlijk mensen nodig die willen meewerken aan dit uiterst boeiende en 
leerzame project. Als u wat van electronica of optica afweet bent u méér dan welkom. Ligt 
uw kennis meer in het bewerken van metaal of mechanica dan bent u precies wie we 
nodig hebben. Er is geen kennis van spectrofotometrie vereist, die geven we u gratis mee 
tijdens de uitvoering het project. Doe mee ! Je wordt er gegarandeerd beter van... 
 
Als je geïnteresseerd bent, geef dan een seintje aan Axel Emmermann 

Tel: 03/295.35.54 
Email: axel.emmermann@pandora.be 

 
 

Vraag en aanbod 
 
Te koop stereo-microscoop Olympus, met ingebouwde lichtbron, twee vaste 
vergrotingsmogelijkheden: 10x en 20x. Prijs 12000 BEF. Geïnteresseerden nemen 
contact op met de heer Miel Daneels, Beukenlei 7, B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor 
tel. 036364275, e-mail  <miel.daneels@village.uunet.be> 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 

  
Tot 31/3 B SAINT-GERARD. Abbaye Saint-Gérard de Brogne. 
   Tentoonstelling "L'arc-en-ciel des minéraux" 
   Di-vr 11.30-16.30 h, za-zo 11.30-18.00 h. 
   Info : tel 071 797070 - fax 071 797079 - infos@brogne.be - www.brogne.be 
28/1-10/2 USA TUCSON. Inn Suites Hotel, 475 N. Granada / St. Mary's Road. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Executive Inn Hotel, 333 W/ Drachman. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Ramada Inn Hotel, 1601 N/ Oracle Road. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Min. & Fossil Marketplace, 1333 N. Oracle Road. 10-19 h. Beurs 
3-4/2  F GUILHERAND-GRANGES (07). Salle Agora, av. G. Clémenceau. Beurs (M-F-E). 
4/2  NL ZWOLLE. Broerenkerk, Achter de Broeren 1. 10-17 h. Beurs. 
8-11/2  USA TUCSON. Tucson Convention Center, 260 S. Church Street. Do 10-18, vr 9-18, za 10-17- 
10-11/2 B CHARLEROI. Palais des Expositions, av. de l'Europe 21. Beurs (M-F). 
10-11/2 F BOURG-EN-BRESSE (01). Parc des Expositions, route de Pont d'Ain. 
10-11/2 F SAINT-RICQUIER (80).  Abbaye. Beurs (M-F). 
10-11/2 I CECINA (LI). Palazzetto dello Sport, Via Napoli. Beurs. 
11/2  NL MAASTRICHT.  De platte Zool, Griend 6. 10-17 h. Beurs. 
17-18/2 F PERPIGNAN (66).  Palais des Expositions. Beurs. Opgelet : gewijzigde datum !! 
17-18/2 F BOURGES-VAL D'AURON (18).  Collège Jean Renoir, rue des Fileuses. 
17-18/2 F AUXERRE (89). Foyer communal de Monéteau. Beurs (M-F). 
18/2  NL RIJSWIJK. Darling Market, Volmerlaan 12. 10-18 h. Beurs. 
18/2  B HUY. Hall Omnisports. 10-18 h. Beurs (M-F-J). Gratis toegang. 
24-25/2 F BEAUMONT (63).  Salle des fêtes, rue de l'hôtel de ville. Beurs. 
24-25/2 F PAU (64). Beurs. 
24-25/2 F BELFORT (90). Salle des fêtes, place de la République. Beurs (M-F-J-E). 
24-25/2 CH SANKT-GALLEN. Beurs. 
 

25  2 BERCHEM.  Alpheusdal. Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
   Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. Tel.   
     03/6517926. 
     http://www/acam.be/fairs/intergem  -  <info@acam.be> 
 
25/2  D BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F). 
25/2  D WORMS. Markthalle. 10-17 h. Beurs, met nadruk op agaat, versteend hout en kwarts. 
25/2  I PISTOIA. Complesso Scolastico, Villaggio Belvedere, via Ernesto Rossi. Beurs. 
2-4/3  RO CLUJ-NAPOCA (Roemenië). Beurs. 
3/3  NL AMERSFOORT. "De Flint", Coninckstraat 60. 10-17 h. Beurs. 
3-4/3  D RITTERHUDE (Bremen).  Schulzentrum Moormannskamp. 10-17 h. Beurs (M-F-E) 
3-4/3  F BOURGOIN-JAILLIEU (38). Salle Polyvalente. Beurs. 
3-4/3  F FONTAINEBLEAU (77). Salle des élections. Beurs. 
3-4/3  F LANGEUX (22). Salle des fêtes, Amicale Laïque. 
3-4/3  CH OLTEN. Beurs. 
4-5/3  D FÜRTH.  Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
4/3  NL NIJMEGEN. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. 10-17 h. Beurs. 
4/3  B HANNUT. Marché couvert. Beurs. Geen verdere informatie beschikbaar. 
4/3  I INDUNA OLONA (VA). Scuola A. Ferrarin, Via Croci 2. 
4/3  E SANT CELONI (bij Barcelona). Ateneu San Celoni. Beurs. 
10-11/3 F GRIGNY (69). Centre E. Brenot. Beurs (M-F), tentoonstelling over "Water". 
10-11/3 F WITTELSHEIM (68).  Beurs ; bezoek aan een (ondergrondse) zoutmijn. 
10-11/3 B ARLON. Hall polyvalent. 14-18/10-18 h. Beurs (M-F e.a.). 
11/3  NL BREDA. Partycentrum "De Heerbaan". 10-17 h. Beurs. 
16-18/3 I BOLOGNA. Kongrescentrum, Piazza della Costituzione 4/a. 8.30-19.30 h. Beurs. 
16-18/3 F PARIS. Sofitel, 17 Bd. St.-Jacques. Beurs. 

Beurzen vóór 13/2/2001 : raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op p. 5. 
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17/3  NL ZWIJNDRECHT.  Develstein college, Develsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
17-18/3 F VAL-D'AURON/BOURGES (18). Collège jean Renoir, rue des Fileuses. Beurs (M). 
10-11/3 D ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs. 
17-18/3 A BADEN (WIEN).  Veranstaltungshalle Baden/Wien. 10-17 h. http://c-pub.kabsi.at/imb 
17-18/3 D ECHTERDINGEN. Filderhalle. Beurs (enkel fossielen) 
18/3  D FULDA/PETERSBERG. Propsteihaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
18/3  NL ARNHEM. Musis Sacrum, Koningsplein 12. 10-17 h. Beurs. 
 
 

5-6 mei  B ANTWERPEN. MINERANT 2001. 
   Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat, bij de Meir) 
   Toegang gratis, van 10 tot 18 h. 

   Info :  De heer A. VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, 
     B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
     E-mail :  mka@minerant.org 
     URL :  http://www.minerant.org/ 

 

 
 
 

Eerste agaat-beurs in Europa 
 
In het weekend van 24-25 februari wordt in Worms (70 km ten zuiden van Frankfurt) in 
Duitsland een manifestatie georganiseerd die helemaal in het teken staat van agaat. 
Op zaterdag 24/2 begint om 18 h een avond met voordrachten en discussies, met o.a. : 
 "Agate origin" - Michael Landmesser 
 "Petrified wood from the Pfalzer Rotliegend" - Robert Noll 
 "Agates from Rheinhessen" -- Heinrich Weygandt. 
Op zondag 25/2 is er van 10 tot 17 h een agatenbeurs, en een tentoonstelling met als 
thema's : "Agates from Rheinhessen", "Agates from Argentina", "Petrified wood from the 
Donnersberg area" en "Landscape agates from Brazil". 
Dit alles gaat door in de Markthalle in Worms. Voor informatie kan u terecht bij de heer 
Peter Jeckel, Theodor Storm str. 88, D-67551 Worms. Tel. 0049 6241 34424. E-mail 
<peterjeckel@t-online.de>

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

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 maart 2000, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD   Zwijndrecht
Info : + 31 182 538 539

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 maart 2000, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD   Zwijndrecht
Info : + 31 182 538 539
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uit onze tijdschriften 
 
 
 
 
* LE REGNE MINERAL # 34, 08.00 
 
5-15  La mine Rogerley, Weardale, comté de 

Durham, Angleterre 
16-37  Les gîtes métallifères de la Corse 
38-43  Sainte-Marie-aux-Mines 2000 
44-45  Découverte d'une géode exceptinnelle de 

gypse à Pilar de Jaravia, Espagne 
 
* GEOLOGICA BELGICA 2(1-2), 1999 
 
* J. FLUORESC. MIN. SOC. 21, 2000 
 
1-72  Fluorescence of minerals and other solids 
 
* AMERICAN MINERALOGIST 85(7-8), 08.00 
 
1066-1075  Suredaite, PbSnS3, a new mineral 

species from the Pirquitas Ag-Sn deposit, NW-
Argentina 

1076-1081  Kozoite-(Nd), Nd(CO3)(OH), a new 
mineral in anl alkali olivine basalt from Hizen-cho, 
Saga Prefecture, Japan 

1082-1086  Florenskyite, FeTiP, a new phosphide 
from the Kaidun meteorite. 

 
* EXTRALAPIS # 18, 07.00 
 
Themanummer : diamant 
 
* HONA 35(2), 08.00 
 
* LE REGNE MINERAL #35, 10.00 
 
5-23  La Mine de Pierre Rousse, Commune de 

Vizille, Isère 
24-26  Nouveaux minéraux (nepskoeite, 

parasibirskite, philolithite, brendelite,  
chadwickite, chlorartinite, cuboargyrite, bederite, 
chloromenite, hydrowoodwardite, khamralite, 
wooldridgeite, mereheadite) 

27-37  Minéraolgie des pegmatites du mont Malosa, 
district de Zomba, Malawi 

 
* MINERAUX ET FOSSILES 26(287), 09.00 
 
5-11  Souvenirs miniers et minéralogiques des 

Vosges 
12-19  Le volcanisme de l'île de Graciosa, Açores (1) 
21-24  Minéraux nouveaux (scainiite, changoite, 

haggertyite, schäferite, stoppanite, mozgovaite, 
orlandiite, magnesiofoitite, ferrokinoshilatite, 
georgbokiite, shibkovite, coskrenite-(Ce), seidite-
(Ce), belloite) 

 
* GRONDBOOR EN HAMER 54(4),  09.00 

* GEODE 254), 09.00 
 
12-14  Zoektocht naar Clara-mineralen 
22-23  Diamant 
 
* NAUTILUS INFO 25(1), 09.00 
 
10-12  Excursieverslagen (Bihain, Harmignies, 

Winterswijk (NL) 
17-19  Vier nieuwe mineralen voor Cahay, Vielsalm 

(B) (wulfeniet, pharmacosideriet, chalcophylliet, 
mimetiet) 

 
* DER AUFSCHLUSS 51(4), 08.00 
 
201-205  Neue Mineralfundstelle von pfälzischen 

Quecksilverlagerstätten (Teil 2) : Capgaronnit 
211-222  Die Minerale der ehemaligen Grube 

Espuela de San Miguel bei Villanueva de 
Cordoba, Prov. Cordoba, Spanien 

224-225/NM85-NM88  Neue Mineralien (arakiit, 
biehlit,  carmichaelit, chromceladonit, litvinskit, 
lulzacit, remondit-(La), serrabrancait) 

227-231  Marokkanisches Kunsthandwerk - 
Fälschungen von Mineralien und Fossilien 

233-246  Aufschlüsse im Impaktkrater von 
Rochechouart - Chassenon (Limousin, F) 

250-256  Die Topfsteine aus dem Val Malenco im 
Valtellina in der Lombardei - ein traditionelles 
italienisches Schmucksteinmaterial 

 
* MINERAL NEWS 16(8), 08.00 
 
1/3-5  Costa Mesa show 2000 
1/6  Some old stories about Brazil's mines and 

minerals 
2  Calcian duftite from Beaverhead County, Montana 
7-9  New Chinese minerals 
 
* GEODE 25(3), 08.00 
 
17-22  Smaragd 
22-23  Fosfaten uit Blaton, Henegouwen, België 
 
* THE SPAR BOX 10(2), 06.00 
 
7 pp.  The tetragonal system 
 
* UV WAVES 30(1), 04.00 
 
2  Zirkon Lurkin' near Los Angeles 
2  Baratovite 
4/5  Danger : UV 
7-8  Cold temperature fluorescence 
10-11  Trip to a twin of Terlingua 
12-13  California scheelite : Princess Pat and St. 
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Elmo Mines 
14- 15/3  Minehillite 
18  Darkroom labels 
 
* MICROSCOPY AND ANALYSIS # 67, 09.00 
 
7-10  SEM and IR and micro-Raman spectroscopy of 

solids from uranyl/vaterite/water systems 
33-38  Optical microscopy of earth materials in 

remote locations 
 
* CANADIAN MINERALOGIST 38(3), 06.00 
 
617-626  Henrymeyerite, a new hollandite-type Ba-Fe 

titanate from the Kovdor complex, Russia 
627-640  Niobokupletskite, a new astrophyllite-group 

mineral from Mont Saint-Hilaire, Québec, Canada 
763-766  Wiluite, a new mineral species isostructural 

with vesuvianite, from the Sakha Republic, 
Russian federation (discussion + reply) 

 
* LAPIS 25(8), 09.00 
 
5  Mineraliensammeln im Steinbruch Juchem wieder 

möglich 
7-11  Grossular 
13-17  Die Pegmatite von alto Ligonha in Nord-

Mozambique 
18-23  Calcit aus Idar-Oberstein (D) 
24-25  Waldhambach - klasische Fundstelle für 

Achate im Pfälzer Wald (D) 
26-30  Der Silber- und Bleibergbau vom Prinzenkogel 

bei Rettenegg, Steiermark (A) 
31-35  Beryll und Fluorit : drei Fundberichte aus 

Oberpfalz und Fichtelgebirge (D) 
36  Neue Mineralien (Mozgovait, suredait) 
37-40  Rubinovoje : die roten Korunde von Rai-Iz im 

Polar-Ural 
40-42  Sainte-Marie-aux-Mines 2000 
44  Grube Tsumeb macht wieder auf ! 
 
* DER AUFSCHLUSS 51(5), 10.00 
 
259-263  Friedrich Hessenberg (1810-1874) - 

Juwelier, Mineraloge und Mineralsammler 
264-265  Die Hessenberg Sammlung am Institut für 

Geologische Wissenschaften - Mineralogie der 
Universität Halle/Salle 

266-270  Beitrag zur stofflichen Charakterisierung 
einer bituminösen Substanz aus dem Iberg-
Winterbergmassiv bei Bad Grund, Harz 

271-274  Geologische Wanderungen in Andalusien : 
pegmatite und hydrothermale Lagerstätte in der 
zentralen Sierra Morena, Provinz Cordoba 

281-293  Mineralogische Notizen VII (Harz - 
Schlacken ; Steinbruch Am Heimberg, 
Wolfshagen, Harz ; Grube Charlotte Magdalena, 
Bad Lauterberg, Harz ; Grube Aufgeklärtes 
Glück, Hasserode, Wernigrode ; Sauerland, 
Ramsbeck ; Ramsberg ; Grube Grüneau, 
Schutzbach ; Grube Clara ; Brixlegg/Tirol 
(Sabellit)) 

305-313  Wind, Sand und Steine : Windkanter aus 
dem Pleistozän 

315-317  Remake : Jaspis aus dem Eibenstocker 
Granitmassiv 

 
* RIV. MINERAL. ITALIANA 24(3), 09.00 
 
140-204  I minerali di Mont-Saint-Hilaire 
 
* MINERALOGICAL ABSTRACTS 51(3), 09.00 
 
* MINERALOGICAL ABSTRACTS 50, 1999 
 
Index 
 
* MINERALIENFREUND 38(3), 08.00 
 
45-51  Das Kristallkreuz von Andermatt (1643) 
52-58  Heilsteine : moderner Hokuspokus oder alte 

Wahrheit ? 
59-61  Strahlnen - ein packendes Hobby 
62-64  Rubine aus Afrika 
66-68  Moskauer Glas (vitrum muscoviticum) 

(muscoviet) 
 
* AGAB MINIBUL 33(7), 09.00 
 
1-5  Sur les traces de Joseph Paquay (chercheur d'or 

célèbre, 1877-1945). 
14-17  La première bourse française aux météorites 
 
* SCHWEIZER STRAHLER 12(3), 08.00 
 
a7-a8  Neue Mineralarten (pushcharovskiet en 

strontiomelaniet, Cap Garonne, F) 
93-111  Les minéraux des skarns du Mont Chemin, 

Valais (CH) 
111-118  Quarze und Fluorite am Calanda (GR) 
118-144  Arvigo - eine der bekanntesten 

Mineralfundstellen der Schweiz. Teil 2. 
 
* ROCKS AND MINERALS 75(4), 08.00 
 
222-228  Mineralogy of Point Prospect, Keweenaw 

Co., Michigan 
231-238  Scepter Quarz crystals from the Treasure 

Mountain Diamond mine near Little Falls, 
Herkimer County, New York 

239  A new diamond find in Alabama 
240-249  Mineralogy of the Jomac mine, San Juan 

County, Utah 
250-252  Parisite, Muzo district, Colombia 
253-257  26th Rochester Mineralogical Symposium 

(Encyclopedia of minerals, 3d edition ; 
crystallization in pegmatites ; graftonite from 
pegmatites in New Hampshire ; Penfield Q., 
Monroe Co., and Walworth Q., Wayne Co.,  N.Y.; 
apatite-XX in Ohio ; Antandrokomby pegmatite 
(tourmaline), Madagascar ; tourmaline from 
pegmatites of Maine) 

258-267  "Red wood" from the Yellow Cat area of 
Grand County, Utah 

276-277  Doing acid tests on rocks and minerals 
 
* GEOLOGY TODAY 16(3), 06.00 
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88-89  Usu volcano in Hokkaido erupts as predicted 
89  Mineral collecting : agreement for the Lake 

District National Park 
93  Iceland : the Great Geysir and others 
97-101  Geyser watching 
102-106  Flash flood at Solheimajökull heralds the 

reawaking of an Icelandic subglacial volcano 
107-111  Namibia for the amateur geologist 
112-114  Anguilla (Caraïben) 
114-115  The extinction threat and how we can be 

saved 
 
* MINERAUX ET FOSSILES HS # 11, 06.00 
 
Themanummer : Quartz et autres minéraux de la 

silice 
 
* LAPIDARY JOURNAL 54 (3), 06.00 
 
47-49  The Connecticut Connection (granaat) 
 
* LAPIDARY JOURNAL 54 (4), 07.00 
 
44-48/86  Tigereye 
54  Cooks Peak, New Mexico (agaat e.a.)  
 
* LAPIDARY JOURNAL 54 (6), 09.00 
 
50/82  Willemite 
 

* MINERAL. TIJDSCHRIFT 31(3), 04.00 
 
42-43  Griekse mineralen : Lavrion (fluoriet en 

ferryhydriet) 
45-47  Edelsteenkunde : nieuwsbrief van G. Lalous 
48-57  Kleur in kwarts 
 
* MINERAL. TIJDSCHRIFT 31(4), 07.00 
 
66 Idar-Oberstein 
67-68  Gipsgeode in Spanje 
79-80  Mineralogisch-gemmologische bedenkingen 

uit het land van de farao's 
 
* MINERAL. TIJDSCHRIFT 31(5), 09.00 
 
85-86  Griekse mineralen : Lavrion (lavendulaan en 

chloroxiphiet) 
 
* Extralapis # 19, 2000 
 
Themanummer : "Achat" 
 
* AGAB MINIBUL 33(9), 11.00 
 
1-7  Richesses du sous-sol Wallon 
11-17  Le ciel sur la tête (kampioenschap goudwas-

sen in Faymonville) 
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mineraal van de maand 
vanadiniet 

rik  dillen 
 

Mineralogische gegevens 
 
Het mineraal dat wij u deze maand voorstellen komt wereldwijd niet zoveel voor, maar het 
vormt vaak prachtige kristallen : vanadiniet. Strunz scheert in zijn Mineralogische Tabellen 
de fosfaten, arsenaten en vanadaten over één kam, en terecht, want van vele mineralen 
uit deze groep bestaan zogenaamde "isotypen". 
 
Isotypen zijn mineralen met een volkomen analoge structuur, hoewel een ion vervangen is 
door een ander ion met gelijkaardige ruimtelijke eigenschappen en electronenstructuur. U 
had het al geraden : het fosfaation PO4

3+, het arsenaation AsO4
3+ en het vanadaation 

VO4
3+ zijn voldoende vergelijkbaar om aanleiding te geven tot isotypische mineralen. 

 
In de pyromorfiet-subgroep onderscheidt men 
 

pyromorfiet Pb5(PO4)3Cl 
mimetiet Pb5(AsO4)3Cl 
vanadiniet Pb5(VO4)3Cl 

 
Je ziet ook onmiddellijk waarom deze mineralen behoren tot de apatiet-groep (de formule 
van apatiet is Ca5(PO4)3Cl). Al deze mineralen zijn hexagonaal. Vanadiniet behoort tot de 
kristalklasse 6/m (hexagonaal/bipyramidaal) met assenverhouding a:c = 1:0.711. 
Vanadiniet vormt meestal niet al te complexe kristallen, met een tabulaire tot prismatische 
habitus. Goldschmidt beschrijft 37 vormen. Het "eindvlak" is altijd het basispinacoid 
{0001}. De "zijvlakken" of prismavlakken zijn {1010}, {1120} en/of {2130}. Soms zijn er ook 
nog "schuine" vlakken aanwezig tussen de prismavlakken en het pinacoid-eindvlak, die 
deze kristallen een bipyramidaal uitzicht kunnen bezorgen. 
 
 

   Prismatische vanadinietkristallen     
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Tabulair vanadinietkristal. Dit is veruit de meest 
voorkomende vorm/habitus. 

 
 
 
 
 
 

 
De habitus kan variëren van dik-tabulair, d.w.z. grote eindvlakken en korte prismavlakken, 
of zeshoekige plaatjes, tot prismatisch ("langgerekt", met kleine eindvlakken en lange 
prismavlakken), tot zelfs naaldvormig. Ook komen holle kristallen voor, skeletkristallen en 
parallelvergroeiingen. Wie zich toelegt op tweelingkristallen vist deze keer achter het net : 
er zijn geen tweelingvormen bekend. 
 
Hoe typisch het mineraal ook is, toch is verwarring met bv. pyromorfiet mogelijk ! Hierover 
berichtten we al in 1988 (DILLEN, 1988). Op Minerant 86 werd een partij mooie 
specimens, afkomstig van Touissit, Marocco, aangeboden met het naamkaartje 
"pyromorfiet-kristallen". Analyses wezen uit dat het niet om pyromorfiet, maar om 
vanadiniet gaat. Deze determinatie werd ook bevestigd door de literatuur (KURZ H., 1986, 
en WHITE J.S., 1984). Het gaat om specimens met kristallen van enkele millimeter tot 
meer dan een centimeter groot, met een grijsachtig-beige kleur. 
 
Deze kristallen zijn prismatisch, en de prismavlakken zijn wat gebogen. De analoge 
variëteit van pyromorfiet wordt in Duitsland "Emser Tönnchen" genoemd. De meeste 
kristallen van deze vondst vertonen zeer smalle, maar duidelijke {2021}-vlakjes. KURZ en 
WHITE identificeerden op deze specimens ook nog olijfbruine microkristalletjes van 
mottramiet en zwarte overkorstingen van coronadiet. Deze mineralen werden op het door 
ons onderzochte specimen echter niet aangetroffen. 
 

 
 
 
 

 
Vanadinietkristallen van Touissit, Marocco. 
Links een kristal met pinacoid c, 
prismavlakken m en pyramidale vlakken x. 
Rechts vanadinietkristal met gebogen vlakken, 
analoog aan de "Emser Tönnchen" van 
pyromorfiet. 
 

 
Om de verwarring compleet te maken komen bv. in het Oeralgebergte in Rusland 
epitactische overgroeiingen voor van vanadiniet op pyromorfietkristallen. Verder zijn 
pseudomorfosen bekend van descloiziet na vanadiniet (o.a. uit Karinthië, Oostenrijk). 
 
Zoals vermeld is de chemische formule Pb5(VO4)3Cl. In de variëteit "endlichiet" is een deel 
van de vanadaationen vervangen door arsenaationen (deze variëteit bevat tot 13.5 % 
AsO4 !), wat leidt tot de formule Pb5[(VO4),(AsO4)]3Cl. 
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Prismatische vanadinietkristallen van Touissit, Marocco. Foto en verzameling Rik Dillen. 
 
 
De fysische eigenschappen vatten we samen in de volgende tabel. 
 
hardheid (Mohs) 3 
dichtheid 6.5 - 7.1 g/cm³ (theoretisch 6.88 g/cm³) 
splijtbaarheid geen 
breuk oneffen tot schelpvormig 
taaiheid broos 
glans glasglans tot diamantachtig, soms doorschijnend 
kleur alle tinten van oranje, rood en bruin, soms beige tot groengeel 

en olijfgroen 
streekkleur wit tot beige 

 
 

Voorkomens 
 
De beroemdste vindplaats van vanadinietkristallen is natuurlijk Mibladen in Marocco. 
Hier werden prachtige roodbruine tabulaire kristallen gevonden tot enkele centimeter 
groot ! En zoals hoger vermeld worden in Touissit beige-grijze prismatische kristallen 
gevonden. 
 
Ook Arizona, USA is rijkelijk bedeeld met vanadiniet-vindplaatsen. De specimens die u 
deze maand worden aangeboden komen van de bekendste vanadiniet-vindplaats van 
Arizona, de Apache mine in de buurt van Globe. De vanadinietkristallen uit deze mijn zijn 
prachtig rood van kleur, en witte calcietkristalletjes op dezelfde specimens zorgen voor 
een mooi kontrast. De donkere groenzwarte "ondergrond" tussen de kristalletjes bestaat 
uit kleine mottramietkristalletjes, en op sommige specimens komen ook minuscule witte 
barietroosjes voor. Nog in Arizona heeft ook de Old Yuma mine  in Pima County, ten 
westen van Tucson, kleine maar heel mooie vanadinietkristalletjes opgeleverd. En tot slot 
werden nog vanadinietkristalletjes aangetroffen in de Mammoth Saint Anthony mine, 
Tiger, Pinal County, waar het voorkomt samen met allerlei secundaire mineralen, zoals 
cerussiet, wulfeniet en dioptaas. 
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Vanadinietkristallen op een bedje van 
mottramiet met barietroosjesgarnituur... 
Apache mine, Globe, Arizona, USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vindplaats Abenab, Namibië is bekend voor de grote descloizietkristallen. Op 
dezelfde vindplaats komen ook kleine vanadinietkristalletjes voor. 
In Europa komt vanadiniet maar spaarzaam voor, en dan nog meestal in niet al te 
spectaculaire specimens. In Duitsland komen minuscule kristalletjes van vanadiniet voor 
in Reichenwald, Odenwald.  In Oostenrijk werd vanadiniet beschreven van een drietal 
vindplaatsen :  Oberschäffler Alpe, Hochobir, Karinthië, Grube Stephanie, Bleiberg, 
Karinthië en op de Altstephaniehalde  in Kadutschen. Tot slot vermelden we nog 
Keban, een vindplaats ten westen van Elazig aan de Eufraat in Turkije. 
 
 

Historiek en naamgeving 
 
De ontdekking van het mineraal vanadiniet heeft natuurlijk heel wat te maken met de 
ontdekkingsgeschiedenis van het element vanadium. Ene A.M. Del Rio ontdekte in 1801 
in een "bruin looderts" afkomstig van Cardenal Zimapán, Hidalgo, Mexico, een nieuw 
element, dat hij "erythronium" noemde. Rond dezelfde tijd werd ook het element chroom 
ontdekt, dat prompt met het pas ontdekte erythronium verward werd. 
 
In 1830 her-ontdekte de Zweed Nils Sefström vanadium in ruwijzer en slakken van de 
ijzerproductie in Taberg, Småland. De naam van het element werd afgeleid van Vanadis, 
een synoniem van de naam van de Noorse godin Freya. In 1831 ontdekte F. WÖHLER de 
ware toedracht van de zaak door het materiaal van Del Rio opnieuw te analyseren. Rond 
dezelfde tijd toonde J.F.W. Johnston ook vanadium aan in vanadiniet van Wanlockhead, 
Schotland. 
 
Achtereenvolgens kreeg vanadiniet de volgende namen toebedeeld : braunbleierz, 
chromate de plomb brun, vanadinbleierz, vanadiniet, vanadinspat, vanadinbleispath, 
vanadinsaures blei, endlichiet (variëteit met AsO4). 
 
 

Vanadium in een geologisch- mineralogische context 
 
Als element is vanadium in de aardkorst in feite niet zo zeldzaam. Met 140 g/ton is het 
minder zeldzaam dan bv. koper (45 g/ton). Maar door zijn lithofiel karakter (d.i. de neiging 
om oxidische mineralen te vormen) is vanadium veel meer verspreid over allerlei 
gesteentevormende mineralen. Sommige magnetietafzettingen bevatten tot enkele 
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gewichtsprocent vanadium. Alles bij elkaar zijn een zeventigtal vanadium-mineralen 
bekend, waarvan de meeste vrij zeldzaam zijn. 
 
Andere belangrijke vanadiummineralen zijn descloiziet en mottramiet (let op de 
schrijfwijze van dit laatste mineraal !). Echte vanadiumafzettingen die naam waardig 
ontstaan door verwering van primaire ertsen en gesteenten, waarbij vanadium meestal uit 
de oplossing neerslaat onder gelijkaardige omstandigheden qua druk, temperatuur, 
concentratie enz. als uranium. Daardoor komen er nogal wat uranaat-vanadaat-mineralen 
voor, zoals bv. tyuyamuniet en carnotiet. 
 
Merkwaardig ook is dat vanadium zeer sterk kan aangerijkt worden door o.a. mariene 
organismen, die in sommige gevallen vanadium concentreren van concentraties van een 
paar ppb tot enkele procent ! Afzetting van organische resten leidt dan tot residu's met 
een hoog gehalte aan vanadium. Dat is o.a. het geval in steenkool, turf en aardolie. In 
aardolie uit Venezuela zit zo'n 0.1 % vanadium. Merkwaardig in dit verband is het 
mineraal patroniet, VS4, dat in natuurlijk asfalt voorkomt in Minas Ragra, Cerro de Pasco, 
Peru. 
 

Productie en aanwending van vanadium 
 
Vanadium wordt tegenwoordig vooral gewonnen uit as van electrische centrales die met 
olie gevoed worden, als bijproduct van de uraniumwinning en uit magnetiet. Vanadiniet is 
voor de winning van uranium minder belangrijk. 
 
Vanadium wordt als legeringselement in de staalindustrie gebruikt, enerzijds voor 
veerstaal en anderzijds in gereedschapsstalen en hittebestendige staalsoorten. De 
productie van metallisch vanadium is zeer duur en energieverslindend ; in de 
staalindustrie wordt voor het legeren daarom steeds een vanadium-ijzer legering gebruikt, 
het zogenaamde "ferrovanadium". 
 
Al-V- en V-Ti-legeringen worden in de lucht- en ruimtevaart gebruikt. Maar niet alleen als 
metaal is vanadium belangrijk. Vanadiumpentoxide, V2O5, en sommige vanadaten worden 
in de scheikundige nijverheid gebruikt als katalysator, o.a. in de petrochemie. 
 
De belangrijkste producenten zijn Rusland, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en China. De 
totale wereldproductie van vanadium is eerder bescheiden : 30 000 ton per jaar 
(uitgedrukt als V2O5). 
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zijn er nog mineralen te vinden 
in zuid-west cornwall 
anno 2000 ? 
 

 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
Nadat we jaren na elkaar het Noordelijke gedeelte van Engeland (Caldbeck Fellls, 
Weardale en Northumberland) hebben verkend en er ook prachtige mineralen hebben 
gevonden besloten we om dit jaar Cornwall te bezoeken. Cornwall ligt in het Zuid-Westen 
van Groot-Brittannië en is bekend om zijn voormalige tin- en kopermijnen.  
 
Cornwall is door de mineralenverzamelaars ook bekend voor de talrijke type-vindplaats-
mineralen, zoals bijvoorbeeld connelliet, botallackiet, arthuriet, bayldoniet, bismuthiet, 
bournoniet, cornwalliet, devillien, langiet, liskeardiet, oliveniet, pharmacosideriet, stanniet, 
woodwardiet en vochteniet. We wisten op voorhand dat mineralen zoeken in deze regio 
om verschillende redenen erg moeilijk zou worden. 
 
 Vele vindplaatsen zijn gewoon verdwenen. Vele oude mijnbouwgebieden zijn 

gesaneerd en gerestaureerd. Deze zijn toeristische trekpleisters geworden waar 
verzamelaars met hamers niet welkom zijn.  

 Vele oude storthopen liggen midden in een beschermd natuurgebied of bevinden zich 
op privé-terrein. Door het slechte gedrag van verzamelaars in het verleden is 
verzamelen op deze plaatsen strikt verboden. 

 Er zijn geen actieve mijnen, en dus ook geen uitbating meer. De laatste tinmijn, de 
South Crofty mine is gesloten op 20 maart 1998. 

 Cornwall een gekende regio voor de mineralen verzamelaar. De regio is reeds goed 
“doorzocht” en de kans om iets te vinden is sterk afgenomen. 

 
We waren bereid om deze uitdaging aan te gaan en we wisten dat we ons grondig 
moesten voorbereiden wilden we toch mineralen kunnen verzamelen. Dankzij onze 
contacten met vrienden uit het Noorden van Engeland en de moderne 
communicatiemiddelen zoals internet kwamen we spoedig in contact met tal van 
verzamelaars die bereid waren om ons te begeleiden en ons de nodige informatie te 
verstrekken. 
 

rriicchhaarrdd  ddee  nnuull  
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Diegene die zijn valiezen nu reeds begint te pakken, willen we toch wijzen op het feit dat 
er zijn nogal wat uraniummineralen te vinden zijn. Vergeet niet handschoenen mee te 
nemen en die ook steeds te dragen. Neem steeds water en zeep mee om de handen te 
wassen vooraleer de picknick te nuttigen. 
 
St. Just is een klein gezellig stadje gelegen in het Zuid-westelijkste gedeelte van 
Cornwall. Het ligt zowat 10 km ten noorden van Penzance en net ten zuiden van de 
bekendste mijnen van Cornwall, namelijk Botallack, Levant en Geevor om er maar enkele 
te noemen. 
Dit stadje heeft welgeteld één café. Een Engels café is iets wat voor ons Belgen een 
verschrikking is. Bier is er niet, maar men kan er eten en drinken. Dat café was echter de 
ontmoetingsplaats bij uitstek. Gelukkig waren er ook in St. Just drie pubs (mét bier dus). 
Voor ons logement hadden we de eerste week gekozen voor een cottage bij Cape 
Cornwall (ongeveer 1 km ten westen van St. Just). We zaten met onze neus op de oude 
mijnruïnes en op het uiteinde van Engeland. Vanuit onze kamers of het zwembad 
genoten we elke avond van een prachtige zonsondergang. 
 
De rotskusten lagen binnen handbereik alsook de oude mijningangen (zeeniveau) van 
Cape Cornwall. Zandstranden zijn in deze regio schaars. De zonnekloppers raden we de 
noordelijker gelegen badplaatsen aan zoals St. Ives, St. Agnes of Newquay. 
 
Zoals reeds vermeld, hadden we ons voorbereid en was onze week druk gevuld. 
Uitslapen was niet aan ons besteed en zoals op normale werkdagen liep de wekker af 

om halfacht ! De eerste dag zou de 
omgeving van Penzance worden 
verkend met een bezoek aan het 
kasteel en de tuinen van 
St.Michaels Mount, de tegen-
hanger van de Bretoense Mont St. 
Michel. Niet alleen de tropische 
tuinen zijn een bezoek waard, 
maar ook op mineralogisch gebied 
loont dit eilandje de moeite. 
Behalve cassiteriet, cordieriet en 
topaas kunnen er ook  zeldzame 
tinsulfides zoals kesteriet en 
stannoidiet gevonden worden. We 
mogen er hier enkel van dromen 
want kappen is er strikt verboden ! 
  
Na de middag kwamen de hamers in 
actie in de Penlee Quarry. Materiaal 
uit deze verlaten granietgroeve 
tussen Penzance en Newlyn werd 
vroeger gebruikt om de wegen van 
de omgeving aan te leggen. Het 
begin van de uitbating dateert van 
ca. 100 jaar geleden en eindigde in 
1991. Buiten de luidruchtige 
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zeemeeuwen en een nieuwsgierige achtergelaten 
hond was het rustig mineralen zoeken. Alhoewel de 
diversiteit van mineraalvoorkomens groot is kunnen 
we toch al cassiteriet, fluoriet, chlorietmineralen, 
sideriet en chalcedoon aan onze verzameling 
toevoegen. We hopen thuis onder de microscoop 
nog andere mineralen zoals bvb. bismuth te vinden. 
Op de terugweg naar huis werd halt gehouden in 
een klein vissershaventje waar de nodige vis werd 
ingeslagen. 
 
Thuis aangekomen werden de taken verdeeld: vis 
klaarmaken, tafel dekken, de vaat, de gevonden 
mineralen zorgvuldig inpakken en... zwemmen.   
 
Verschillende dagen werden doorgebracht in het 
nabijgelegen Botallack. Gewapend met hamers en 
zakken begaven we ons naar de storthopen van dit 
uitgestrekte “toeristische gebied”. Naarmate de 
voormiddag vorderde stroomden ook de 
wandelaars toe, zelfs met bussen werden ze 
aangevoerd. Beziens hadden we wel, het leek of 

we zelf tot de attracties behoorden. Mineralen zoeken is hier toegelaten, je mag zelfs 
putten graven als je ze nadien terug opvult. Ik heb trouwens nog nooit zo snel iemand een 
put zien graven als een Engelsman.  
 
De Botallack storthopen zullen er wel steeds blijven, speciaal voor de “toerist” 
mineralenverzamelaar. Momenteel mag je er nog gratis je gangen gaan.  
Dat er nog steeds iets te vinden is heeft Lia bewezen, met een prachtig cassiterietkristal 
en connelliet.  
Wat na doorslaan nog een groene of blauwe kleur vertoonde werd toch maar even opzij 
gelegd.  
De inpakster van dienst, Ilse, selecteerde nadien met een kritisch oog wat in aanmerking 
kwam om thuis nader onder de microscoop te bekijken. 
 
De storthopen van Wheal Cock leverden oa. cassiteriet, connelliet, calciet, langiet, 
brochantiet en toermalijn op.  
 
Andere storthopen leverden daarentegen niets op. Onze eerste Botallack dag werd 
afgesloten met een bezoek aan de Geevor Mine, een bezoekersmijn enkele km verderop. 
Deze mijn en museum is zeker een aanrader. Vooral de maquette die het volledige 
gangenstelsel voorstelt is indrukwekkend. We hadden in deze mijn een afspraak met Carl 
Weaver. Hij zou ons in contact brengen met Dominique Hudson om ons te begeleiden in 
de Botallack mijn. De volgende morgen werd een samenkomst gepland in het café van St. 
Just. 
 
Nagenoeg alle storthopen bevinden zich boven op de klippen en zijn gemakkelijk 
toegankelijk. De interessante plaatsen zijn echter moeilijker te bereiken. Loe Warren ligt bvb. 
op zeeniveau en is uitsluitend met klimtouwen te bereiken. Deze afdaling was te gevaarlijk 
voor ons. De verleiding was er anders wel, zeker als je de literatuur had bestudeerd. 
 
 

Wheal Edward 
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 Voorlopig werd besloten om met beide voeten op de grond te blijven en een kleinere 
vindplaats te bezoeken, namelijk Wheal Edward. Deze vindplaats is reeds moeilijker te 
bereiken en bevindt zich halverwege zeeniveau. Recent was een deel van de kleine 
storthoop gebruikt om de omwalling van de “old pits” te herstellen. Zelfs de beste 
puttengraver had dit niveau van de storthoop nog niet bereikt. Een deel van ons werk was 
dus reeds door anderen gedaan.  
 
Het geluk was die dag weggelegd voor Erik. Hij heeft zijn verzameling kunnen uitbreiden 
met enkele handstukken met toermalijn en cassiteriet.  
 
Het kleinere spul zal uiteraard thuis grondig moeten worden bekeken, al mag connelliet, 
rhodochrosiet, sideriet en calciet reeds worden vermeld. 
 
Het hoogtepunt waar iedereen van ons naar uitkeek was een kaptocht in een mijn. 
Niemand beter dan Dominique Hudson kon ons hierbij begeleiden.  
De Botallack mijn is zijn passie en hij kent deze mijn ook beter dan zijn slaapkamer. 
Reeds jaren is hij er al actief om bepaalde gedeelten toegankelijker te maken en om 
ingestorte gangen terug vrij te maken. 
 
We hadden afgesproken op donderdagmorgen om acht uur. Dominique zou zorgen voor 
helmen en touwen. Wij moesten zorgen voor zakken en hamers. De afdaling tot de 
Crowns Engine house (het onderste gebouw op de foto) verliep zonder problemen. 
Vandaar werd de afdaling met behulp van touwen tot zeeniveau verder gezet. Deze 
afdaling was voor elk van ons een gebeurtenis die we nooit zullen vergeten. De foto 
hieronder geeft een impressie van de diepte. 
 
Omdat er kinderen meegingen had Dominique zijn vriend John mee gevraagd om voor 
extra begeleiding te kunnen zorgen. John had echter meer last met ons dan met de 
kinderen. Eens beneden moesten we langs het terugtrekkende water onze weg zoeken 
naar de mijningang. John nam alvast de kinderen onder begeleiding omdat deze sneller 
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 en leniger waren dan wij. Touwen 
waren opnieuw nodig om tot de 
ingang (2 meter boven zeeniveau) 
van de Wheal Hazard mijn te 
geraken. Ze hebben me letterlijk in 
de mijn moeten duwen. Ik wil de 
lezer de pittige details onthouden 
over het waarom. Dominique had 
ons in het café verteld dat we 
nergens mochten aarzelen omdat 
we hoe dan ook om twaalf uur 
terug uit de mijn moesten zijn 
omwille van het opkomende tij. Als 
we iets zagen moesten we het 

oprapen en meenemen. Het was ons ondertussen al wel duidelijk geworden dat we 
selectief moesten zijn. Er was namelijk ook nog de terugweg... 
 
In de eerste galerij werd halt gehouden om heulandiet te zoeken. Dominique raadde ons 
aan om nu onze voorraad in te slaan want op de terugweg zou er geen tijd zijn, we wisten 
toen nog niet waarom. John had ons ondertussen verlaten om de toestand verderop te 
verkennen. 
Ikzelf had geen tijd om iets los te kappen want Dominique leverde zoveel materiaal dat ik 
haast niet kon volgen. Wat een geluk dat ook de kinderen een rugzak hadden ! 
De trip vervolgde via de Aller’s shaft naar de diepere ingewanden van de vroegere tinmijn. 
Soms moesten er ladders beklommen worden soms moesten we van de ene balk naar de 
andere swingen. Ons leven hing af van Dominique. Een en al avontuur waarbij regelmatig 
halt werd gehouden om het een en ander op te rapen of om uit de rots te kappen. Tot de 
prachtstukken mogen we zeker enkele handstukken toermalijn rekenen. Ook gele 
specimens, die wel eens uraniummineralen zouden kunnen zijn, werden verzameld. 
Toeristen hebben we niet tegengekomen, de enige levende ziel was John, die af en toe 
kwam kijken of we nog leefden en met de vraag : what’s the time? 
 
De prachtigste galerij was The Blue Room. Alles zag er inderdaad blauw, spijtig genoeg 
bestond het meeste blauw uit chalcantiet, zodat het zoeken naar de andere zeldzamere 
blauwe dingen zoals connelliet of langiet niet zo gemakkelijk is, vooral wanneer er geen 
moderne verlichting aanwezig is. Het was lukraak kappen, oprapen en inpakken. Ieders 
rugzak begon ondertussen zowat overvol te geraken. 
 
Het werd te snel elf uur, de hoogste tijd om de terugweg aan te vangen. John kwam ons 
zeggen dat we moesten voortmaken. Diegene die reeds kaptochten in mijnen heeft 
ondernomen weet dat stenen zwaar wegen, en dat het niet simpel is om zwaar beladen 
met een helm en een dikke batterij de steile ladders en de andere hindernissen te 
overwinnen. 
 
Hoe dichter we bij de uitgang kwamen hoe meer ons duidelijker werd waarom John zo 
gehaast was : het stormde buiten ! We hadden reeds eerder een eigenaardig lawaai 
gehoord dat we niet konden thuisbrengen. We wisten nu dat het de zee was die tegen de 
rotsen beukte. De enigen die geen schrik hadden waren Erik en Ilse. Ze hadden er zelfs 
plezier in en voor hen was het de prettigste dag van hun verlof. Voor mij begon nu pas de 
grootste marteling, uit die mijn geraken, langs die koord naar beneden, door dat wilde 
water en dan weer die klif met de koord naar boven. Hoe dichter we bij de bovenrand van  
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de klif kwamen hoe meer mijn levenskansen verminderden. Ik was letterlijk dood van 
vermoeidheid. Dominique, John en Lia hadden geen medelijden en de kinderen hadden 
alleen maar leedvermaak. De gedachte aan de buit hield me echter overeind zodat ook ik, 
moe maar gelukkig de auto bereikte. Onze beide begeleiders hadden niets dan lof over 
het gedrag en de lenigheid van Ilse en Erik, van hen mogen ze een volgende keer nog 
mee, of ik dat ook mag is een andere vraag... Het is lang geleden dat een “pint” me zo 
gesmaakt heeft als na die onderaardse tocht. 
 
De uitgestrekte storthopen van Boswedden hebben we slechts oppervlakkig bekeken en 
ik denk dat deze zeker de moeite waard zijn voor een volgende vakantie. Boswedden ligt 
tussen Botallack en St. Just, en bestaat uit een prachtige vallei die uitmondt in  zee. 
Tijdens onze oppervlakkige prospectie hebben we behalve cassiteriet ook sideriet en 
kwarts gevonden. 
 
Voor de regio ten noorden van Botallack mogen we zeker de Levant mijn en de Geevor 
mijn niet vergeten te vermelden.  
De industriële gebouwen van de Levantmijn ondergaan momenteel grootse 
renovatiewerken. Beide sites zijn toeristische trekpleisters zodat het niet aangewezen is 
om gewapend met hamers deze sites te verkennen. 
 
Om dit mijngebied grondig te verkennen volstaat een week niet, er is trouwens nog veel 
meer te doen dan alleen stenen zoeken. Je kan er prachtige natuurwandelingen maken of 
je kan je verdiepen in de historische achtergronden van de industriële activiteiten rond de 
verwerking van tin. 
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Dankwoord 
 
Ik wil de volgende personen dan-
ken die ons verlof tot een succes 
hebben gemaakt en zonder wie 
deze tekst niet zou tot stand zijn 
gekomen. 
 
Chris Jewson heeft mij meerdere 
brieven gestuurd met documen-
tatie omtrent de huidige toestand 
van vindplaatsen. Hij was de 
sleutelpersoon die me telkens in 
contact bracht met de juiste 
personen in de regio. Greg 
Towning begeleidde ons op meer-
dere kaptochten, en hij was ook 
onze gids in de Cligga Head 
mine. Carl Weaver was ons con-
tact voor de St.Just regio. Dank zij 
hem is een kaptocht in de 
Botallack Mijn mogelijk geweest. 
Professor Vochten, ons MKA 
medelid, was zeer behulpzaam 
om ons interessante plaatsen aan 
te wijzen. 
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