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mka-kalender 
 

Vrijdag 7 september 2001 

 
 

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

. 
Neem twee gedreven verzamelaars en een fascinerend mineraal, voeg er een goede scheut 
fotografie aan toe, laat het enkele jaartjes marineren in eigen ervaring, en dien dan op in een 
sfeervolle zaal voorzien van de gepaste commentaar. Voorwaar een avond om duimen en vingers 
af te likken ! Geen nood, de bariet heeft geen schijn van kans om zwaar op de maag te liggen. De 
sprekers staan borg voor een boeiende, licht verteerbare avond met veel nasmaak en een lange 
afdronk. 
 
 

Vrijdag 14 september 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 transacties, identificaties, tombola, afspraken voor privé-

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

 

 
20.30 h 
 
 
 
Met het einde van de zomervakantie in het achterhoofd besloten we het nieuwe schooljaar eens 
ludiek in te zetten. We vergasten u dan ook met plezier op een rasechte "mineralenkwis" zoals 
alleen onze eigenste onverbeterlijke Ludo Van Goethem die kan brengen. Wie dit evenement 
reeds eerder overleefde, weet dat zowel zijn lachspieren als zijn grijze massa op deze avond tot 
het uiterste zullen gaan. De anderen kunnen we enkel aanraden om het eens aan den lijve te 
komen ondervinden. Uiteraard zijn er ook dit jaar tal van (troost)prijsjes in de wacht te slepen... 
 
 
 
 
Titelpagina 
Walter Frederic Ferrier (1) met een specimen van het naar hem genoemde ferrieriet (2), 
afkomstig van Kamloops Lake, British Columbia, Canada. 
(1) Copyright The Mineralogical Record - (2) Foto en verzameling Shinichi Kato. 
Meer informatie vindt u verder in dit nummer. 

Jaarlijkse mineralen-kwis met 
quizmaster Ludo Van Goethem 

Hubert Suls en Jan Jensen met 
"Bariet in al zijn facetten" 
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Zaterdag 15 (!) september 2001  
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h : practicum. 
Let op de datum : 15 september, of (deze keer) de derde zaterdag van september. 
 
Op deze vergadering gaan we o.a. aan de slag met de nieuw aangekochte edelsteenmicroscoop 
en met de edelsteenbalans. Zelf stenen meebrengen om te onderzoeken en om het karaatgewicht 
vast te stellen is zeker een goed idee. 
 
 

Zondag 7 oktober 2001 
 
Excursie naar de mijnterrils van Winterslag. De plaats van afspraak wordt later 
bepaald. 
 
Wie wenst mee te gaan of meer inlichtingen wil contacteert Richard De Nul (zie 
binnenkaft). Voorafgaandelijke inschrijving is verplicht en dient te gebeuren voor 15 sep-
tember 2001. Deze kaptocht is geschikt voor kinderen indien ze  specifiek  onder toezicht 
staan van een  van de ouders of een door de ouders aangeduide volwassene.  
 
Momenteel wordt de mijnterril van Winterslag afgegraven. De vondstmogelijkheden 
hangen dus af van het "moment". Bij regenweer voorzie je best regenkledij. Een "beetje" 
regen heeft het voordeel dat er minder kolenstof aanwezig is. 
Behalve fosielen kan men ook kwarts, dolomiet, pyriet en steenkool vinden. Milleriet (zie 
de bijdrage elders in dit nummer onder de rubriek "Geo-nieuws kort"), sfaleriet, arseno-
pyriet, chalcopyriet, galeniet, en dickiet zijn iets minder frequent te vinden. 
De meeste mineralen zijn klein tot zeer klein. Handstukken zijn mogelijk mits het nodige 
geluk. 
 
Uiteraard zijn hamer en beitel de noodzakelijke gereedschappen, en ook je loupe zul je 
nodig hebben ! Je vergeet ook best niet het nodige opbergmateriaal, wasgerief, drank  en 
een lunchpakket  mee te brengen . 
 

 

Van zand tot haaientand 
 
Tot 11 november 2001 is in het trappenhuis van het Natuurmuseum Brabant de 
tentoonstelling "Van zand tot haaientand" te zien. In het kader van "Natuur op de trap" 
presenteren 17 leden van de afdeling Midden-Brabant van de Nederlandse 
Geologische Vereniging een gedeelte van hun persoonlijke verzameling. 
 
Je kunt er onder andere een verzameling micromounts bewonderen. Ook de fossiele 
trilobieten uit Frankrijk zijn de moeite waard. Verder is er een interessante verzameling 
zanden en liggen talloze fossielen uit Limburg, Engeland en Duitsland uitgestald. 
 
Het Natuurmuseum Brabant is gevestigd aan de Spoorlaan 434 in Tilburg (NL), 
tegenover het busstation van Tilburg CS. Het museum is geopend van dinsdag tot 
vrijdag van 10 tot 17 h, en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 h. 
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mka-nieuws 
 
Personalia 

 
Tot onze spijt moeten wij u melden dat de heer Gerard 
Troch op 31 mei 2001 overleden is. Hij is net geen 76 
geworden. Gerard werd geboren in Zele, en was leraar 
aan het Technisch Instituut Don Bosco in Hoboken. 
 
Hij was een heel bescheiden en wijs man, die maar 
één keer per jaar héél even in de schijnwerpers trad op 
de MKA-vergadering. Sinds de omvorming, in 1977, 
van de feitelijke vereniging Mineralogische Kring 
Antwerpen tot een rechtspersoonlijkheid (vereniging 
zonder winstoogmerken), tot een paar jaar geleden 
was hij commissaris van de vereniging. Onze statuten 
voorzien dat twee commissarissen verkozen moeten 
worden onder de leden, die jaarlijks als vertegen-
woordigers van de leden de boekhouding controleren. 
Hij heeft zich al die jaren nauwgezet voor deze niet erg 
boeiende, maar belangrijke taak ingezet, met gelukkig 
voor de raad van bestuur in het algemeen en de 

penningmeesteres in het bijzonder jaarlijks het schouderklopje met de woorden "dat hebt 
ge weer eens goed gedaan". De vragen die hij jaarlijks stelde ter verduidelijking bewezen 
dat hij zijn taak ernstig nam. Wij zullen hem nooit vergeten. 
 
En we hebben nog meer spijtig nieuws. Op 4 juli 2001 overleed in Sint-
Niklaas mevrouw Julia De Roos, weduwe van Albert Kiekens. Ze is 80 jaar 
geworden, en was een trouw lid van de MKA sinds de jaren zestig tot een 
paar jaar geleden. Ze bezocht trouw Minerant en talrijke andere Belgische 
beurzen. Ze verzamelde mineralen, schelpen, fossielen, koralen, munten... 
kortom, zij was typisch iemand die zich met overgave voor heel veel zaken 
interesseerde. 
 
Langs deze weg bieden we de beide getroffen families onze oprechte deelneming aan. 
 
 

Mineralogische reis naar Lavrion, Griekenland 

Piet Gelaude organiseert zijn 16e (!) mineralogische reis (8 dagen) naar Lavrion, Grieken-
land van 2 tot 9 oktober 2001. Iedereen is welkom op een informatienamiddag in het club-
lokaal van onze zustervereniging ACAM, Churchilllaan 57, Schoten, op zondag 16 sep-
tember 2001 om 14.00 h. 

 
Voor meer informatie over de reis kan u terecht bij de heer Piet Gelaude, telefoon en fax 
(0032) [0]9 3771850, e-mail <piet.gelaude@pandora.be> 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 

 
7-8/9  CZ BRNO. Kongresove centrum, Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs (M). 
7-8/9  SR BANSKA-STIAVNICA. Salamander. Stredna priemyselna skola chemicka, Akademicka 

11. 14-19/9-16 h. Beurs. 
 

8-9/9  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/ 

 
8-9/9  D KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (M-E). 
8-9/9  F MULHOUSE-BOURTZWILLER.  Sporthal. 9-18 h. Beurs (M-MM). 
8-9/9  GB NEWTON-ABBOT.  Paardenrenbaan. 10-17 h. Beurs. <rocksngems@aol.com> 
9/9  D AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a (bij Messe). 10-17.30. 
9/9  D BAD MÜNSTEREIFEL.  Altes Kloster, Markstr. 15 (stadscentrum). Beurs. 
9/9  A LIENZ. Volkshaus, Beda-Webergasse 20. Beurs (M). Tentoonst. Alpiene mineralen. 
9/9  D MARPINGEN.  Gesamtschule. 10-18 h. Beurs (M). <mineralienfreund@aol.com> 
12-17/9 USA DENVER. Denver Merchandise Mart, 451 E. 58th Ave. Beurs. <mz0955@aol.com>, 

http://mzexpos.com 
14-15/9 CH LUGANO. Palazzo dei Congressi. 14-18/9-17 h. Beurs (M-F). 
15-30/9 B NEERPELT. Museum "de Roosen", De Roosen 64, 10-17 h. (weekends, groepen op 

afspraak). Tentoonstelling (M-F-E). Info : Raymond Indeherberg 
<Steenbreker@yucom.be> http://www.gawnl.yucom.be 

15-16/9 D HEIDELBERG. Stadthalle/Kongresshaus. 10-18 h. Beurs (M-F). 
15-16/9 D IMSBACH.  Gemeindehalle. Beurs (M-F). 
15-16/9 D KIEL.  Kieler Schloss. 11-18 h. Beurs (E). 
15-16/9 I TRENTO.  Centro Esposizioni, Via Bomporto. Beurs (M-F-E). 
15-16/9 A WIEN. Schulgebäude, Längenfeldgasse 12. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
15-16/9 F SAINT-PANTALEON / AUTUN (71).  Salle polyvalente, rue Antoine Clément. Beurs. 
15-16/9 F SAINT PIERRE EN PORT (76). Salle "Les pommiers" (bij stadion). Beurs. 
15-16/9 F LA ROQUE D'ANTHERON (13). Salle des fêtes. Beurs. 
16/9  D AUGSBURG. Kongresshalle. 11-18 h. Beurs (M). 
16/9  NL 'S HERTOGENBOSCH.  Brabanthallen, Diezekade 2. 10-17 h. Beurs. 
16/9  D DARMSTADT-EBERSTADT.  Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstrasse. 10-17 h. Beurs (M-

F). Tentoonst. over kwartskristallen. 
16/9  D GERA.  Klubzentrum "Comma", Heinrichstr. 47. 10-16 h. Beurs (M-F). 
16/9  I PERTICARA-PESARO. Museo Storico Minerario, Ca. Post. 149, 9.30-13/15-20 h. Beurs. 
16/9  D RENDSBURG.  Nordmarkhalle, Willy-Brandt-Platz. Beurs (M-F). http://www.rendsburg.de 
17/9  I CREMONA. MM-bijeenkomst. <gmc@dinet.it> 
21-23/9 N MOSS. Mossehallen. 12-20/10-18/10-17 h. Beurs (M). http://www.mog.no 
22/9  D PÖHLA. Luchsbachtal, Bergbaugelände. 9-16 h. Beurs (M). 
22-23/9 D BERLIN.  Ausstellungsforum Stadtmitte, Schützenstr. 70. Beurs (M). 
22-23/9 A KLAGENFURT. Zentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
22-23/9 I MERANO. Vereinshaus (Raiffeisen) Dorf Tirol. 9-19/9-17 h. Beurs. 
22-23/9 D STRAUBING. Ausstellungshallen am Hagen. 10-17 h. Beurs (M-J-F). 
22-23/9 F GRENOBLE-SEYSSINS (38). Salle du Prisme. 
22-23/9 F PESSAC (33).  Salle du Royal, Av. Jean Cordier. Beurs. 
22-23/9 F TONNERRE (89). Salle polyvalente. 
23/9  F MAUREPAS (78). Parvis de l'Eglise. Beurs (M). 
23/9  D BAD SOODEN-ALLENDORF.  Veranstaltungshalle. 10-17 h. Beurs (M). 
23/9  D DORTMUND. Revierpark Wischlingen. Beurs (M). 
23/9  D SIEGEN.  Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). 

Beurzen vóór 7/9/2001: raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op pp. 128-129. 
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28-29/9 A WIEN. Wiener Stadthalle (E), Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). http://www.vmoe-
wien.at/ Tentoonstelling over versteend hout. 

29/9  A GMUNDEN.  Stadtmuseum. 9-17 h. Beurs (M-F). 
29-30/9 F LORIENT (56). Espace Cosmao Dumanoir, bvd. Cosmao Dumanoir. 

<dubois.kerlois@wanadoo.fr> 
29-30/9 F BLOIS(41). Halle aux grains. Beurs. 
29-30/9 F ROUEN (76).  Halle aux Toiles, Place de la Vieille Tour. Beurs. 
29-30/9 F SOISSONS (02). Centre Culturel sur le Mail. Ruil-beurs. 
29-30/9 F BERRE L'ETANG (13). Salle polyvalente. Forum, Av. Fernand Leger. 
29-30/9 D CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. Beurs (M-F). Tentoonst. over meteorieten en 

mineralen uit de Harz. 
29-30/9 NL DEN HAAG. Nederlands Congresgebouw, Churchillplein 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<d.knoester@worldonline.nl> http://www.xs4all.nl/~lapida/ 
29-30/9 D ERDING.  Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
29-30/9 CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E). 

<kristall.pk@bluewin.ch> 
29-30/9 CH WIL SG. Tonhalle, Tonhallestr. 29. 13-18/10-17 h. Beurs (M). 
29-30/9 D NÜRNBERG.  Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de> 

http://www.frankenboerse.de/UI 
29-30/9 A WIEN.  Wiener Stadthalle (E), Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). http://www.vmoe-

wien.at/ Tentoonstelling over barnsteen in St. Petersburg. 
 

30 9 B 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> 
 
30/9  I DOMODOSSOLA. Dopolavoro Ferroviario (bij station). Beurs (M). 
30/9  D DRESDEN. TU, Dülferstr. A. 9-16 h. Beurs (M-F). 
4-7/10  GOS SINT-PETERSBURG.  "Manege", St.-Isaak Sq. Beurs (J-E). <info@gemworld.ru> 

http://www.gemworld.ru 
5-7/10  RO CLUJ-NAPOCA. Foaierul Casei Universitarilor, Emm. de Martonne. 9-18/9-18/9-17 h. 

Beurs (M-F-E). <ampgar@bioge.ubbcluj.ro> http://mypage.goplay.com/ampgar/ 
5-7/10  I TORINO.  Torrino Esposizioni, Corso Massimo d'Azeglio 15. Beurs (M-F-J-E). 

<agced@inwind.it> 
5-7/10  I SCANDICCI (FI).  Palazzetto dello Sport. Beurs (M-F). 
6/10  D SCHLEMA. Kulturhaus "Aktivist", Bergstr. 9-16 h. Beurs (M). 
6-7/10  B ARLON. Salle de l'ISMA, 33 route de Bastogne. 13-19/10-18 h. Beurs (M-F). 
   Info : Mme. Jeannie LAMBERT, Stockem, rue des Jardins 17, 6700 Arlon. Tel. 063221482 
6-7/10  D AMBERG-SULZBACH.  Casion-Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M-F). 
6-7/10  D DREIEICH.  Bürgerhaus Dreieich-sprendlingen. 10-18/9-17 h. Beurs (M). 

<y.r.wag@onlinehome.de> 
6-7/10  A WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at> http://www.mineralienmessen.at 
6-7/10  CH GENEVE. Grand Saconnex. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
6-7/10  S VÄSTERÅS. Beurs (M). 
6-7/10  F NANTES (44). Palais des Expositions La Beaujoire. Beurs. 
6-7/10  F TOURNEFEUILLE (31).  Gymnase Jean Gay. Beurs. 
6-7/10  F CUSSET (03). Espace Chambon. Beurs. 
6-7/10  F TROYES / SAINT- JULIEN-LES-VILLAS (10).  Salle polyval., Allée Château des Courts. 
6-7/10  F WASQUEHAL (59).  Salle Pierre Herman, rue Victor Hugo. Beurs. 
6-7/10  F BOURG-SAINT-ANDEOL (07). Foyer Municipal Edouard Chapre. Beurs. 
6-7/10  F COLMAR (68).  Salle des Catherinettes, rue Kléber. Beurs (M-F). 
7/10  D BÜHL.  Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
7/10  D GROSSENLÜDER (FULDA).  Bürgerhaus. 10-17.30 h. Beurs(M-F). 
7/10  D HAMELN.  Rattenfängerhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
7/10  D INGOLSTADT. Stadttheater. 11-18 h. Beurs (M). 
7/10  A INNSBRUCK.  Volkshaus, Radetzkystr. 47. 9-17 h. Beurs (M). 
7/10  D KERPEN.  Jahnhalle, Jahnplatz 3 (am Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F). <info@speedy-

promotion.de> 



 
156  Geonieuws 26(7), september 2001 

7/10  A MELK.  Wachauerhof, Gasthof Teufner. 9-17 h. Beurs (M). Géén handel, géén juwelen. 
7/10  D NEUENRADE. Hotel Kaisergarten. 10-17 h. Beurs (M-F). 
7/10  NL SEVENUM. De Sevewaeg - Markt 3. 11-17 h. Beurs (M-F). <rayer@mineralen.etrade.nl> 
7/10  NL EINDHOVEN. Motel Eindhoven (van der Valk), Aalsterweg 322. 10-17 h. Beurs. 
7/10  D STEINEBACH.  "Steinebacher Hof". 11-17 h. Beurs (M en "Bergbau"). 
7/10  D WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F). 
7/10  D WESEL. Nierrheinhalle. Beurs (M). 
7/10  D WETZLAR. Stadthaus am Dom. 10-17 h. Beurs (M-F). 
11-14/10 PAK PESHAWAR (Pakistan). 9-19.30 h. <apceap@psh.brain.net.pk> 
12-14/10 I FERRARA.  Fiera die Ferrara, Via Bologna 534. Beurs (M-F-E-J). 
12-14/10 BG SOFIA. Nationaal museum "Aarde en mensen". 10-19 h. <borsa@museum.web.bg> 
13/10  B VIEN-ANTHISNES. Salle du Val Pierrys. Ruil-beurs. 
13-14/10 F L'ARBRESLE (69).  Salle des Fêtes, route de Paris. Beurs. 
13-14/10 F BOURGES (18).  Centre EADS, Aérospatiale Matra - RN153. Beurs. 
13-14/10 F TOURS (37).  Parc des Expositions (hall 3). Beurs. 
13-14/10 F THIONVILLE (57).  Salle Jean Burger. Beurs. 
13-14/10 F ESCAUTPONT (59). Salle des Fêtes. 
13-14/10 F ROSNY-SOUS-BOIS (93). Hôtel de Ville, rue Rochebrune. Ruil-beurs. 
13-14/10 GB BAKEWELL (Derbyshire). Ladymanners school. 10-17 h. Beurs. <rockngems@aol.com> 

rockngems@aol.com 
13-14/10 D BREMEN.  Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
13-14/10 A KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E). 
13-14/10 D MILTENBERG.  altes Rathaus (stadscentrum). 10-17 h. Beurs (M-F). Tent. over Tsumeb. 
13-14/10 DK NAESTVED. Naestved hallen, Rolighedsvej 20. 10-17 h. Beurs. 
13-14/10 A SALZBURG-HALLEIN. Salzberghalle (bij de Salzbergbahn). 12-17/10-16 h. 

<otto.lang@salzburg.co.at>  http://www.mineralienmessen.at 
13-14/10 H SOPRON. GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsebet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 

<panminhu@infornax.hu> Tentoonstelling toermalijn uit Rusland. 
13-14/10 D ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
13-14/10 D VILLINGEN-SCHWENNINGEN.  Messe. Beurs (M-F). 
13-14/10 CH GENEVE. Palexpo (hall 3) (bij luchthaven). Beurs. 
14/10  D BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E). http:/www./boersebielefeld.de/ 
14/10  D DARMSTADT. Orangerie, Bessunger Str. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/10  D ERFURT. Kaisersaal, Futterstr. Beurs(M-F). 
14/10  D MANNHEIM-NECKARAU. VHS, Friedrichstr. 13a. 9-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling 

over Jura-fossielen. 
14/10  D PFORZHEIM.  Nagoldhalle, Pforzheim-dillweisenstein. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/10  NL WINTERSWIJK.  Slotboom, Ambachtstraat 61. 10-17 h. Beurs (M). 
14/10  B NAMUR.  Arsenal de Namur. Beurs. 
   Info : Mr. Francis VAN TROYEN, Fond de Bouge 9, B-5020 Vedrin. Tel. 0477334559 
 

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2001, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

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

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2001, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

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

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen  
     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, liefst per e-mail. 
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Om de liefhebbers toe te laten tijdig hun reis te organiseren geven 
we hier alvast de data van de belangrijkste beurzen in Tucson, 

Arizona, USA, in februari 2002. Neem er wel nota van dat de organisatoren op korte 
termijn nog lichte wijzigingen in hun programma kunnen aanbrengen. De MKA neemt 
geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. De belangrijkste 
zijn in vetjes afgedrukt. 

American Gem Trade Association 6-11/2 
Arizona Mineral & Fossil shows (Executive Inn; Ramada Inn, Inn Suites) 3-16/2 
Atrium Productions 4-16/2 
Days Inn / Globe-X 31/1-14/2 
Gem & Jewelry Exchange 7-12/2 
Gem & Lapidary Dealers Association 6-11/2 
Gem & Lapidary Wholesalers / Holidome 7-15/2 
Gem & Lapidary Wholesalers / Rodeway 2-15/2 
Main show (Tucson Convention Centre) 14-17/2 
Mineral & Fossil Co-op 2-16/2 
Pacifica Trade Shows 2-16/2 
Rapa River 2-17/2 
Rio Grande 8-11/2 
Top Gem Minerals 1-16 
Main show (Tucson Convention Centre) 14-17/2 

 

Voor meer informatie over deze beurzen verwijzen we naar 
http://www.azstarnet.com/gemshow01/ 
http://www.tucsonshowguide.com/tsg/ 
http://www.gemdata.com/showl02.html 
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geo-nieuws kort 
 
 
 

Kristallografie en Arkansas op het Internet 
 
Dat het Internet naast veel flauwekul een enorme schat aan 
informatie bevat is je natuurlijk al lang duidelijk. De site "Bob's 
Rock Shop" bevat tegenwoordig een bijzonder goed opge-
stelde korte kursus over kristallografie, geschreven door Mike 
Howard en geïllustreerd door Darcy Howard. 
 
Mike is al meer dan 30 jaar een fervent mineralenverzame-
laar, en werkt al sinds 22 jaar als geoloog voor de Arkansas 
Geological Commission. We hebben hem een paar keer ont-
moet in Tucson, waar hij steeds een interessant aanbod had 
van mineralen uit Arkansas.  Hij werkte zowel in zijn vrije tijd 

als professioneel aan talrijke mineralogische projecten, en organiseerde erg geslaagde 
excursies voor scholen, vooral naar zijn meest geliefde vindplaats : Magnet Cove. 
 
Geïntrigeerd door kristallografie en hoe die tot uiting komt in de kristalvormen realiseerde 
hij een prachtige website over kristallografie, die perfect geschikt is als kursus voor de 
mineralenverzamelaar die de knepen van dit vak onder de knie wil krijgen, of die de 
kristallografische snufjes die hij in Geonieuw of elders onvermijdeljk tegenkomt wil 
begrijpen. De illustraties op de site zijn van Darcy Howard, die zich professioneel bezig-
houdt met wetenschappelijke illustraties. Zij studeerde kunstwetenschappen en genees-
kunde. 
 

De web-pagina "Introduction to crystallography and mineral 
crystal systems" vind je onder 
http://www.rockhounds.com/rockshop/xtal/index.html. 
De tekst is heel zeer vlot leesbaar, maar toch vrij diepgaand en 
wetenschappelijk correct. Wil je nog eens opfrissen hoe Miller-
indices ook alweer gedefinieerd worden, of wat de term 
"kristalvorm" exact betekent of hoe het mogelijk is dat een kleine 
afwijking van een orthorhombische structuur direct aanleiding kan 
geven tot een monokliene structuur (de aandachtige lezer worstelt 

met dit probleem bij het lezen van het artikel over ferrieriet in dit nummer) moet absoluut 
deze website instuderen. 
 
Er zijn 9 delen : inleiding, een hoofdstuk over kris-
talvormen en symmetrieklassen, zes hoofdstukken 
over de verschillende kristalsystemen (kubisch, te-
tragonaal, orthorhombisch, hexagonaal, monoklien, 
triklien) en een algemeen hoofdstuk met onder 
andere hints voor verdere studie en interessante 
bedenkingen bij symmetrie (of juist het gebrek 
eraan) in de natuur en in de kunst. Download de 9 
delen en je hebt een complete cursus kristallografie 
op je PC... zomaar gratis ! 
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Arkansas is wereldberoemd voor kwarts, wa-
velliet, en ook tal van zeldzame mineralen zoals 
kidwelliet, rockbridgeiet, laurenswalsiet enz. 
Vooral de fosfaten zijn er bijzonder goed ver-
tegenwoordigd. Zelfs diamant wordt in Arkansas 

gevonden, en vele mineralenverzamelaars hebben de weg naar de talrijke vindplaatsen 
gevonden. Wie geïnteresseerd is in mineralen van Arkansas moet zeker deze website 
bezoeken : http://www.rockhounds.com/rockshop/scripts/adlogs/friend/friendhits.cgi 
Je vind er werkelijk alles wat van belang kan zijn met betrekking tot de organisatie van je 
volgende vakantie in Arkansas : vindplaatsen, claims, beschrijvende mineralogie, contac-
ten, mineralendealers, links enz. Overigens is ook de rest van de Bob's Rockshop web-
pagina een bezoek meer dan waard ! 
 

[Rik Dillen] 
 

Milleriet van Winterslag 

 
Milleriet, een nikkelsulfide, komt  in  Winterslag, Bel-
gië regelmatig voor in roodbruin gekleurde septaria.  
Soms  zijn volledige holten opgevuld met messing-
kleurige haartjes. Bij het openbreken van de septaria 
vallen deze broze haartjes dikwijls van de matrix af. 
De formaties die de steenbreker of de hamer 
overleven zijn echter stuk voor stuk hebbedingetjes 
en mogen gerust de paradepaardjes genoemd 
worden van de Limburgse mijnterrils. Minder frequent 
is milleriet ook terug te vinden in het ganggesteente. 
Dit bestaat hoofdzakelijk uit zandsteen. en is 
afkomstig van het dak of de muur van de steen-
koollaag. De brede millerietkristallen in de calciet-
aders zijn hier beitelvormig tot radiaalstralig. Milleriet 

werd voor het eerst in België gevonden door A. Firket in 1879 in een geode van 
zandsteen uit de kolenmijn "Le Hasard", bij Micheroux (Luik). Toch wordt dit mineraal 
relatief zelden gevonden op de Waalse terrils. Wij hebben milleriet gevonden te Win-
terslag naast dolomiet / ankeriet, sideriet, calciet, sfaleriet, chalcopyriet en kwarts. 
 

[Richard De Nul] 
 
 
 

Dendrieten 
 
Iedereen kent wel de beroemde dendrieten op Jura-kalksteen. 
Op het eerste gezicht lijken ze op fossielen van een of ander fijn 
mos, maar dat zijn ze helemaal niet. Meestal worden ze 
voorzien van het etiket "mangaandendrieten" of "pyrolusiet-
dendrieten". De term "pyrolusiet-dendrieten" is sowieso fout. 
 
Dendrieten zoals die in Jura-kalksteen van Solnhofen, worden 
gevormd door insijpeling van grondwater, dat oververzadigd is 
geraakt met mangaan- en/of ijzerionen. Wanneer dat water via 
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heel dunne spleten in het gesteente doordringt en daar zeer snel opdroogt, kunnen 
mangaan- en/of ijzerhoudende mineralen uitkristalliseren in de vorm van dendrieten. 
 
Dit is heel typisch voor snelle uitkristallisatie, en je kunt het ook soms zien op een 
bevroren autoruit of op het venster in een vliegtuig op grote hoogte, waar ook zeer snel 
kleine dendritische ijskristalletjes worden gevormd. 
 

Zo'n mangaan-dendrieten zijn een typisch voorbeeld van zogenaamde "fractalen". Een fractaal is een 
voorwerp dat je niet kunt terugbrengen tot een euclidisch, meetkundig object (zoals een punt, lijn, vlak), 
ook niet als je tot op het kleinste niveau kijkt. Typisch is dat je een aantal klassieke meetkundige 
eigenschappen, zoals een lengte, oppervlakte, inhoud enz. in feite niet naukeurig kunt bepalen, omdat 
dat zou afhangen van de gebruikte schaal. De kustlijn van een eiland is een goed voorbeeld van een 
fractaal : hoe verfijnder je de kustlijn gaat opmeten (met inhammetjes,  onregelmatigheden, uitstekende 
rotsen...), hoe groter de lengte wordt. Wie hierover meer wil weten verwijzen we naar het Internet : 
http://ubntint.uni-duisburg.de/hands-on/files/autoren/nordm/nordm.htm 

 
Eerst en vooral moeten we een onderscheid maken tussen pot-zwarte dendrieten en 
roestbruine dendrieten, die op Jura-kalksteen van Solnhofen beide voorkomen, soms 
zelfs over elkaar heen. De zwarte bestaan uit mangaanverbindingen, de bruine uit ijzer-
(hydr)oxiden. 
 
R. Potter en G. Rossmann hebben in 1977 zeer uitgebreid onderzoek gepubliceerd naar 
de mineralogie van de mangaanhoudende dendrieten, met enkele markante resultaten. 
De identificatie van fijne dendritische mineralen via XRD wordt bemoeilijkt door de zeer 
beperkte afmetingen van de individuele kristalletjes, en het feit dat je ze uiterst moeilijk in 
een voldoend zuivere vorm kunt afzonderen. Een techniek die daar veel minder moeite 
mee heeft is infraroodspectrometrie. Uit het onderzoek is gebleken dat mangaanhou-
dende dendrieten in oppervlakte-afzettingen bestaan uit romanechiet en/of hollandiet, 
cryptomelaan en coronadiet, gemengd met diverse silicaten. Dendrieten die in diepere la-
gen gevormd zijn bestaan meestal uit todorokiet. Wat in geen enkel specimen werd aan-
getroffen is... pyrolusiet ! De dendrieten uit de Jura-kalksteen van Sonlhofen bestaan uit 
een of meerdere mineralen uit de reeks romanechiet, hollandiet, cryptomelaan en coro-
nadiet. 
 
Voor nog meer informatie verwijzen we naar 
http://www.ucmp.berkeley.edu/mesozoic/jurassic/solnhofen.html 
http://www.wf.carleton.ca/Museum/solnhofen/tableofcontents.html 
http://www.solnhofen.com/history.html 
http://ubntint.uni-duisburg.de/hands-on/files/autoren/nordm/nordm.htm 
http://minerals.gps.caltech.edu/files/dendrite/Index.htm 
Potter R.M., Rossmann G.K. (1979), "Mineralogy of manganese dendrites and coatings", American 

Mineralogist 64(11-12), 1219-1226. 
Von Philipsborn H. (1977), "Whiskers, hoppers & dendriten", Lapis 2(12), 9-13. 
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mineraal van de maand 
ferrieriet 
 

rik  dillen 
 
Dat ferrieriet, hoewel het toch niet zo frequent voorkomt, een belangrijk mineraal is, wordt 
geïllustreerd door het feit dat een Google-zoektocht naar gegevens over ferrieriet op het 
World Wide Web onmiddellijk 685 hits oplevert. en al gauw blijkt dat ferrieriet niet alleen 
als mineraal bekend is, maar ook als industriële zeoliet met zeer uiteenlopende 
toepassingen. Om deze reden, en niet omdat het zo'n "bevallig" mineraal zou zijn, werd 
de struktuur en de eigenschappen bijzonder zorgvuldig bestudeerd door talrijke 
onderzoeksinstellingen. 
 

Ferrieriet : beschrijvende mineralogie en structuur 
 
De algemene formule kunnen we schrijven als 
 

(Na,K,Mg0.5,Ca0.5)6[Al6Si30O72].18H2O 
 

De moderne nomenclatuur maakt het ons niet gemakkelijk, want tegenwoordig worden 
drie mineralen onderscheiden : ferrieriet-Mg, ferrieriet-K en ferrieriet-Na, naargelang 
respectievelijk meest Mg, K of Na aanwezig is. Deze nieuwe nomenclatuurregels hebben 
de lijst van zeolieten behoorlijk opgeblazen en bieden de amateur-verzamelaar zowel als 
de professionele curator mijns inziens geen voordelen, maar ja, wie zijn wij om kritiek te 
spuien op beslissingen van de IMA ? 
 
Hoe dan ook, voor het gemak zullen we het hier algemeen over ferrieriet-tout-court 
hebben. Zoals vermeld is het een zeoliet, en dus een tectosilicaat. Dat houdt in dat het om 
een driedimensioneel netwerk van [SiO4]

4- tetraëders gaat. De SiO4-tetraëders vormen 
ringen, die op elkaar gestapeld (en met elkaar verbonden) zijn, zodat open kanalen 
ontstaan met een diameter van ongeveeer 4-5 Å. Periodisch zijn de ringen wat groter (7 
Å). Het zijn deze kanalen met verwijdingen die zeolieten bijzondere fysische en 
chemische eigenschappen geven met betrekking tot bijvoorbeeld de absorptie van 
chemische producten en catalytische eigenschappen. 

 
Ferrieriet is rhombisch-dipyramidaal, en de assenverhoudingen 
a:b:c zijn 0.8395 : 1 : 0.391. De roosterparameters zijn a = 
18.886 Å, b = 14.182 Å, c = 7.470 Å en Z = 2. Goedgevormde 
kristallen zijn zeldzaam, maar met behulp van scanning 
electronenmicroscopie kunnen de pinacoid-vlakken {100} en 
{010} en de prismavlakken {101} en {110} herkend worden, 
naast nog enkele minder belangrijke vormen. Tweelingvorming 
werd tot nu toe niet opgemerkt. 
 
De meestal vrij kleine en vooral dunne kristalletjes zijn tafelig 
tot lamellair of prismatisch. Meestal vormen ze radiaalstralige  
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Ferrierietaggregaat op 
chalcedoon van Kamloops 
Lake. Foto en verzameling 
Shinichi Kato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
aggregaatjes van naald- tot haarvormige kristalletjes, waarbij men maar zelden kan zien 
dat ze in feite plat zijn. In Altoona, Washington, USA, werd een ferrieriet gevonden die wat 
afwijkt : de kristallen zijn monoklien, wat zich uit in de beitelvormige eindvlakken. 
 
De chemische samenstelling van zulke fijne en buigzame kristalletjes met de 
electronenmicrosonde bepalen is geen sinecure. Om het oppervlak geleidend te maken 
moet op zulk materiaal steeds een dun laagje koolstof worden opgedampt (enkele nm). 
De electronenbundel warmt het materiaal plaatselijk wat op, wat het kristalwater tijdens de 
analyse doet verdampen. Daardoor blijft niet alleen de stoechiometrie plaatselijk niet 
constant, maar het vrijkomen van gasbelletjes doet het koolstoflaagje loskomen en soms 
zelfs opkrullen, waardoor de geleidbaarheid van het oppervlak in het gedrang komt, er 
ontstaat plaatselijk oplading en... de analyse is om zeep ! Met veel moeite zijn Wise et al. 
(1976) er toch in geslaagd om een aantal ferrierieten te analyseren, en we geven hier een 
paar voorbeelden. We geven in de tabel het gemiddeld aantal atomen per eenheidscel, 
zodat je de getallen onmiddellijk in de formule kunt invullen. 
 
 O Si Al Mg Ca Na K 
Kamloops Lake, BC, Canada 72 30 6 1.6 0.07 1.6 0.4 
Monte Lake, BC, Canada 72 29 7 2.2 0.70 0.4 0.6 
Altoona, Washington, USA 72 31 5 0.4 0.05 3.1 1.0 
Sta Monica Mts., California, USA 72 31 5 0.7 0.10 1.1 2.0 

 
Wanneer je de analyse van ferrieriet van Kamloops bekijkt begrijp je onmiddellijk waarom 
ik zo mijn twijfels heb bij het nut van de nieuwe nomenclatuur. Er zit ongeveer evenveel 
Mg als Na in de eenheidscel, en in principe kun je het net zo goed ferrieriet-Mg noemen 
als ferrieriet-Na. In ieder geval kan de verhouding Mg/Na/K bijna continu variëren van 
vindplaats tot vindplaats. De aanrijking van Mg in ferrieriet is wel typisch ten opzichte van 
andere zeolieten. 
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Morfologie van ferrierietkristallen. 
Naar Tschernich, 1992. 
 
 

 
We vatten de belangrijkste fysische kenmerken samen in een tabelletje : 
 
hardheid 3 - 3.5 
densiteit 2.15 
splijtbaarheid volkomen volgens {001} 
breuk oneffen 
tenaciteit broos 
glans glasglans, op {100} parelmoerglans, op {101} mat 
kleur wit met schakeringen van beige, geelachtig, rose, oranje, 

bruin... te wijten aan ijzerhoudende verontreinigingen 
 
Ferrieriet wordt vooral gevormd in holten van verweerde bazaltlava's. De kristallisatie van 
ferrieriet uit waterige oplossing gebeurt bij lage temperatuur en druk, namelijk onder zowat 
aardoppervlakte-omstandigheden. 
 
Begeleiders zijn diverse gesteentevormende mineralen, zoals plagioclaas, augiet, 
montmorilloniet, kwarts en calciet. Soms komt het samen met andere zeolieten voor, 
waarbij dan vaak het onderscheid heel moeilijk te maken is. Materiaal van Kamloops kan 
bijvoorbeeld een beetje mordeniet bevatten (Rice, 1995). 
 
 

Vindplaatsen 
 
Ferrieriet werd voor het eerst aangetroffen in 1918 in de buurt van Kamloops, British 
Columbia, Canada, en gedurende meer dan 50 jaar bleef dit de enige vindplaats. 
Sindsdien werd het al op meer dan 30 andere plaatsen geïdentificeerd. 
 
Canada 
 
Kamloops, een stad met een paar tienduizend inwoners, ligt op zo'n 450 km ten 
noordoosten van Vancouver, aan het oostelijke uiteinde van het schilderachtige 
Kamloops Lake, British Columbia. Op de linker-oever bevindt zich de ferrieriet vindplaats. 
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Op de achtergrond ligt 
de stad Kamloops. Foto 
Rik Dillen, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kamloops Lake. De één kilometer lange ontsluiting langsheen de noordelijke oever van dit 
meer is de type-vindplaats, en levert nog steeds de beste ferrieriet-aggregaten ter wereld 
op.  
 
In een verweerde olivijn-bazalt komen nodulen voor met calciet en chalcedoon, met aan 
het oppervlak een laagje radiaalstralige ferrierietkristallen. De ferrieriet is in principe wit tot 
kleurloos, maar is meestal oranjebruin verkleurd door ijzerverbindingen. Ferrieriet 
bekleedt er ook aders tot 10 cm dik en 4 m lang. Zelden werden geodes gevonden van 
ongeveer 10 X 30 cm, bekleed met ferrieriet, met amethyst, heldere kwartskristallen, cal-
cietkristallen en kleine bruine goethiet-naaldjes. 
 
De grootste ferrierietkristallen zijn 15 mm lang, maar meestal zijn ze beperkt tot 2 à 5 mm. 
Op deze vindplaats komen ook oranje-achtige tot kleurloze heulandietkristallen voor. De 
vindplaats is wel moeilijk te bereiken. Vroeger geraakte je er alleen per boot. Nu kun je er 
vanuit Kamloops naar toe (met een 4X4 / high clearance uiteraard !) via een zogenaamde 
"dirt-road" (zeg maar een zéér slechte zandweg) tot Tranquille (waar het inderdaad héél 
rustig is). Dan moet je nog 4 km te voet lopen over of langs de sporen van de Trans 
Canadian Railway. De wandeling loopt deels door een meer dan een kilometer  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ferrierietkristallen van Monte Lake. 
Foto en verzameling Shinichi Kato. 
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lange tunnel waar je je tegen de rotswand aan moet plakken als er een trein voorbij komt. 
En het voorbijkomen van zo'n trein kan wel even duren, want er zijn stellen bij van 3 km 
lang, getrokken (en geduwd) door een stuk of 6 locomotieven. 
 
De spreekwoordelijke gastvrijheid van de Canadezen uit zich in het volgend fragment, 
geschreven door Bill Moller : 

It was a happy duo which filled collecting containers full of excellent examples of 
ferrierite.  On several occasions trains rumbled by at our feet, the train crews waving 
in surprise as they caught sight of us clinging to the hillside. 

Finally it was time to leave and confront The Tunnel again.  Just as I donned my sack 
and was climbing up to the track level, along came a track maintenance vehicle manned 
by two employees of the railroad.  On impulse I stuck out my thumb, seeking a ride.  To 
my surprise the car shrieked to a halt.  They backed up.  "Want a ride?" was the 
greeting. We happily climbed aboard and chugged down the track, headed straight for 
The Tunnel.  "I suppose you have a time table," I said, hopefully.  "You betcha," came 
the response.  "And I suppose you can't have a cold beer while working," observed my 
companion. A big grin answered the question.  In moments we were back at our truck 
parked near the track.  The beer was promptly broken out, and as we related our adven-
tures to our companions, they proposed a toast: "Here's to The Tunnel!" A long salute 
to that structure was promptly consumed. 

In Europa zou een of andere ambtenaar of agent in dezelfde omstandigheden zeker een 
stuk of vijf redenen kunnen bedenken om te verbalizeren. 
 
Het "ritje" per boot naar de vindplaats is gevaarlijker dan men op het eerste gezicht zou 
denken. Het vredige Kamloops Lake met zijn spiegelglad wateroppervlak kan door plots 
opstekende stormwind in een minimum van tijd veranderen in een woelige schuimend-
golvende massa. Vorig jaar nog zijn twee mensen in zulke omstandigheden verdronken.  
 
En voor de rest, zoals overal in de streek : beware of the bears ! Bruintje de beer (het gaat 
meestal in feite wel om zwarte beren) is bijzonder geïnteresseerd in je heerlijk geurende 
picknick, en zit hier en daar op de loer om je maaltijd (en eventueel meer dan dat) in te 
pikken ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen trek in ferrieriet... eerder 

in paardebloemetjes... 
Foto Rik Dillen, 2001 
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Een ontsluiting met 
ferrieriet bij Monte 
Lake, British 
Columbia, Canada. 
Foto Rik Dillen, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel minder omslachtig is een bezoek aan een ander voorkomen van ferrieriet, een 
ontsluiting langsheen de baan Kamloops - Monte Creek - Vernon aan de noordoostzijde 
van Monte Lake. Hier mag je weliswaar niet zomaar gaan kappen, omdat het gebied 
onder de claim van Rob Davis valt (de zgn. "Moss"-claims). Rob, die een mineralenwinkel 
heeft in Kamloops, was zo vriendelijk om mij toelating te geven om er wat te gaan kappen, 
met succes overigens. Ik heb er een aantal prachtige radiaalstralige groepjes van 
beëindigde kristalletjes van een paar millimeter doorsnede gevonden. 
 
Toen ik er een kwartiertje bezig was kwam een buurtbewoner eens poolshoogte nemen, 
en binnen de kortste keren had hij zich al spontaan tot mijn handlanger ontpopt. Hij 
bezorgde me ook ongevraagd een plastic emmer en het nodige verpakkingsmateriaal (dat 
had ik namelijk op deze uit de lucht gevallen excursie niet bij me). Eens te meer : 
spreekwoordelijke vriendelijkheid en behulpzaamheid van de Canadezen. Zou men hier 
niet eerder de politie bellen... ? 
 
Naast ferrieriet komen in de bazalt ook calciet-kristallen voor, en verder chalcedoon en 
sideriet. Ook aan de zuidoostkant van het meer worden aan een spoorwegontsluiting 
spectaculaire ferrierietkristallen gevonden (tot 8 cm (!) lang, maar slechts een millimeter 
dik ). De bazaltlagen boven de kwartsrijke ferrieriet-houdende lagen bevatten ook stilbiet, 
apophylliet, mesoliet, chabaziet, levyn, cowlesiet en thomsoniet. 
 
In Canada werd ook nog ferrieriet aangetroffen bij Pinaus Lake bij Westwold, en François 
Lake, op een kleine 500 km ten noorden van Kamloops. 
 
USA 
 
De type-vindplaats van ajoiet en papagoiet, de New Cornelia mine in Ajo, Pima County (in 
het uiterste zuiden van Arizona) heeft ook ferrieriet voortgebracht. Verder werd ferrieriet 
aangetroffen op verschillende plaatsen in California en Nevada.In een bazalt uit het 
mioceen in Altoona, Wahkiakum County, Washington, werd zowel de gewone, 
orthorhombische ferrieriet aangetroffen als de uiterst zeldzame monokliene variëteit. 
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Ferrieriet-nodulen van Monte Oladri, Monastir, Sardinië, Italië. Diameter van de nodulen 5 
mm. Foto en verzameling Antonio Gamboni. 
 
Italië 
 
In 1983 werden prachtige oranje sferische aggregaten van ferrieriet gevonden in een 
verweerde andesiet uit het tertiair in de Monti Oladri bij Monastir, Cagliari, Sardinië. 
Sommige sfeervormige aggregaten zijn 15 mm groot, en zijn vergezeld van heulandiet en 
mordeniet. Andere Italiaanse vindplaatsen zijn Albero Bassi, Val Timonchio en Schio in 
Vicenze. 
 
Madagascar 
 
De meest recente vindplaats van ferrieriet is ongetwijfeld Madagascar. In 2000 werden op 
een aantal kwarts-tweelingen (La Gardette type), zoals er trouwens op Minerant 2001 bij 
een exposant rijkelijk aangeboden werden, afkomstig van Andilamena, Madagascar, 
ferrierietaggregaatjes aangetroffen. Verdere analyses (je weet wel : Na/K/Mg !) zijn nog 
aan de gang aan de universiteit van Milaan. Er komen twee types voor : oranje 
radiaalstralige aggregaatjes tot 1 cm (!) die uit lamellaire mica-achtige kristalletjes 
bestaan, en viltachtige aggregaten die de kwartskristallen overdekken. 
 
Nog een paar andere vindplaatsen in tabel-vorm : 
 
Australië New South Wales, Wollongong City Council quarry, Unanderra 

Victoria, Phillip Island 

Bulgarije Zvezdel, Kurdzhali, Rhodope Mountains 

Duitsland Karrenberg-groeve, Reichweiler, Saargebied 
Hungen, Vogelsberg, Hessen 

Japan Itmouka kwikmijn, Hokkaido 
Tadami-Machi en Kobayashi, Fukushima Pref. 
Wayanomono, Ivaite Pref 

Kroatië Gotalovec groeve, Hrvatako, Zagorje 

Nieuw-Zeeland Tapu, Coromandel Peninsula, North Island 
McQueens Valley, Canterbury, South Island 

Oostenrijk Weitendorf, Steiermark 

Rusland Donetz bekken 
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Walter Frederick Ferrier 
 
Ferrieriet werd genoemd naar de Canadese 
geoloog en mijningenieur Walter Frederick 
Ferrier (1865-1950).  Van kindsbeen af was hij 
een gepassioneerd mineralenverzamelaar : hij 
was al lid van de mineralogische afdeling van 
de Natural History Society van Montréal toen 
hij negen jaar oud was... wij noemen dat nu 
een "jeugdlid"...  Hij had al op heel jonge leef-
tijd wereldwijd kontakten, en bouwde heel zijn 
leven lang een bijzonder interessante en uit-
gebreide mineralenverzameling op (Stevenson 
L., 1972). 
 
Op het einde van de negentiende eeuw werkte 
hij gedurende een kleine tien jaar voor de 
Geological Survey van Canada, en ontdekte in 
die functie de commercieel belangrijke korund-
afzettingen in het Hastings district in Ontario. 
 

Zijn verzameling werd zo uitgebreid, dat ze overal verspreid stond in zijn huis. Onder het 
bed, in de gang, op de trap... overal stonden mineralen (laat dit eens lezen door je 
huisgenoten... je zult vanaf dan beter begrepen worden). Uiteindelijk besloot hij 3600 
stukken uit zijn verzameling onder te brengen in het Royal Ontario Museum. Nog eens 
7000 stuks werden geïntegreerd in de collecties van de McGill University. Een onbekend 
aantal stukken uit zijn verzameling kwamen via W.A. Roebling in het Smithsonian 
Institution in Washington, D.C. terecht, na diens dood in 1926. 
 
Honderden specimens, de meeste van Canadese herkomst, kwamen terecht in de 
verzamelingen van de Harvard University, door tussenkomst van Charles Palache. Hij 
(re)organizeerde ook de collecties van de University of Alberta in Edmonton, en van de 
University of Manitoba in Winnipeg. 
 
Gedurende de eerste wereldoorlog prospecteerde hij in opdracht van de Canadese 
regering, op zoek naar mineralen voor de productie van diverse strategische materialen. 
Het was tijdens deze exploratietochten dat hij het mineraal ontdekte, dat later door 
Graham ferrieriet zou genoemd worden. 
 
Ferrier was een bijzonder gedreven mineralenver-
zamelaar, en er waren tal van wel bijzonder be-
roemde mineralogen in zijn vriendenkring. 
 
 
 
 
 

Een "egeltje" (4 mm) van 
beëindigde, individuele  ferrierietkristallen van 

Monte Lake, British Columbia, Canada.  
Foto Annick Dhont. Verzameling Rik Dillen (2001)  
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Ferrieriet als industrieproduct 
 
Door hun bijzondere structuur hebben zeolieten een aantal heel speciale eigenschappen 
die talrijke toepassingen kennen, waarvan sommige specifiek zijn voor een welbepaalde 
zeolietstructuur. 
 
 Ze kunnen hun zgn. "zeolitisch" water afgeven en weer opnemen, waarbij de 

structuur niet noemenswaardig verandert. 
 De kanalen met verbredingen hebben afmetingen die overeenstemmen met de 

grootte van welbepaalde organische en anorganische moleculen 
 De aanwezige kationen (in het geval van ferrieriet vooral Mg, Na en K, en in mindere 

mate Ca en Ba) zijn uitwisselbaar voor andere kationen (bv. Co) 
 Zeolieten kunnen gassen en dampen absorberen 
 Het oppervlak van zeolieten heeft voor bepaalde chemische reacties katalytische 

effecten 
 
Er zijn dan ook ontelbare toepassingsgebieden, bv. als drager voor actieve bestanddelen 
in geneesmiddelen en wasmiddelen 
 
 voor de reiniging van waterstof, aardgas en andere gassen 
 voor de scheiding van zuurstof van stikstof uit de lucht 
 bij de raffinage van aardolie 
 voor de zuivering van afvalwater door extractie van zware metalen 
 opslag van radio-actieve afvalstoffen 
 ontzwavelingsprocédés voor rookgassen 

 
Wie hierover (véél) meer wil weten kan zich op het Internet storten, waar informatie 
hierover meer dan overvloedig aanwezig is. 
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