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mka-kalender
Vrijdag 7 december 2001
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

Cor Van As en Leo Hemmes
“Fluoriet”
.
Het is weer enige tijd geleden dat we dit uitstekende Nederlandse sprekersduo mochten
verwelkomen in ons midden. Een voordracht van deze heren staat steeds borg voor een boeiend
onderwerp, geïllustreerd met kleurrijke dia's en voorzien van de nodige didaktische uitleg. Fluoriet
is een veelzijdig mineraal, en dat zullen we op het einde van deze avond dan ook volmondig
kunnen beamen. Ooit al fluoriet-parels, -paddestoelen of -kurkentrekkers gezien ? Neen ? Dan
mag je deze leerrijke avond zeker niet missen !

Vrijdag 14 december 2001
Maandelijkse vergadering, deze keer NIET in zaal “OP-SINJOORKE”, maar in een
auditorium van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen “RUCA”, lokaal T103, gebouw T,
Groenenborgerlaan 171, Antwerpen (Wilrijk) [zie plan op de volgende pagina]. Deze
maand bieden we u een uitzonderlijk programma aan. Noteer deze datum nu reeds in uw
agenda met 5 sterren ! Trommel ook al uw (mineralogische) bekenden op, want iedereen
is welkom. Het wordt weer een spetterend MKA-gebeuren !

20.00 h
Auditorium T103, gebouw T,
RUCA, Groenenborgerlaan 171, Antwerpen (Wilrijk)

Peter Lyckberg spreekt over

"The first western visit to the most famous Gem Pegmatites Fields of
Russia since 1916 (including the Alabashka-Mursinka pegmatite field,
and the Takovaja emerald-alexandrite Mines)
mineralogy, gemmology, geology"

Titelpagina
Op zoek naar edelstenen in de Kazionnits Mine (niveau 130 m), januari 1993. V.l.n.r.
Peter Lyckberg, Borschov en Rosskov.
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Zaterdag 15 december 2001 (de 3e zaterdag van december)
Uitzonderlijk op de derde zaterdag van december :
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h : "Insluitsels in edelstenen".
Recentelijk is het patrimonium van de Werkgroep Edelsteenkunde uitgebreid met een edelstenenmikroscoop. Dit apparaat is een onontbeerlijk hulpmiddel voor de studie van insluitsels in edelstenen en in kristallen in het algemeen. De studie van insluitsels is een uiterst belangrijk onderdeel
van de moderne edelsteenkunde en het laat onder andere toe om synthetische stenen van echte
te onderscheiden. Op deze vergadering gaan we dieper in op de aard van insluitsels, hun
vormingsomstandigheden, diverse soorten insluitsels enz.

Voordracht Peter Lyckberg : situatieschets
Zie ook
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/
algemeen/alginfo/ligging/
wegbgroe2.htm
en
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/
algemeen/alginfo/campgroe.htm

Wegbeschrijving
Vanuit Gent : E 17, richting Hasselt volgen, uitrit Wilrijk - Berchem(5), rechts afslaan, aan het einde
van de Beukenlaan (4de verkeerslichten) naar links in de Groenenborgerlaan en via de rotonde
terugdraaien om de campus te bereiken.
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Vanuit Hasselt – Nederland : Ring volgen richting Gent, uitrit Berchem(5), dadelijk links, over
autosnelweg (Grote Steenweg) aan de 1ste verkeerslichten naar rechts afslaan (Elisabethlaan),
vervolgens aan de 2de verkeerslichten rechts afslaan naar de Groenenborgerlaan. De rotonde
oversteken, de campus ligt na de rotonde aan de rechterkant van de weg.
Vanuit Brussel : E 19, afrit Hoboken, Wilrijk, Mortsel (6) volgen en links houden richting R11
Hoboken - Wilrijk centrum, aan 3de verkeerslichten naar rechts, opnieuw rechts afslaan (je bent
dan al op de Groenenborgerlaan), na de verkeerslichten : de campus (links gelegen) voorbij rijden
en via de rotonde terugdraaien om de campus te bereiken.

Het eerste Westerse
bezoek sinds 1916 aan
Rusland's bekendste
edelsteenvindplaatsen
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Enkele van ‘s werelds meest vermaarde edelsteenvindplaatsen, die al lang tot de “echte
klassiekers” behoren, zijn te situeren in het Oeralgebergte en in de Transbaikal, in het
vroegere Rusland.
De eerste “gekleurde stenen” - zoals men de edelstenen aanvankelijk noemde in het
Oeralgebergte – werden in 1668 gevonden in de buurt van Mursinka. Later, in 1830,
werden uitgestrekte smaragd-alexandriet-afzettingen ontdekt langs de Takovaja Rivier.
Ondertussen was in 1723 ook al een rijke vindplaats van aquamarijn in de Scherlovaja
Gora greisen blootgelegd, en werden in 1829 de pegmatietvoorkomens van Adun Chelon
ontdekt.
In 1916 was de beroemde Zweedse mineraloog Gustav Flink de laatste Europeaan die
deze vindplaatsen in de Oeral bezocht; net voor de Bolsjewistische revolutie van 1917. Na
de revolutie werden deze beroemde edelsteenvindplaatsen als het ware doodgezwegen
voor het Westen...
Al van in zijn tienerjaren werd de spreker gefascineerd door deze beroemde en klassieke,
maar ook erg afgelegen en mysterieuze vindplaatsen. Hier werden immers meerdere van
’s werelds grootste en mooiste edelstenen gevonden ! Een bezoek aan deze vindplaatsen
bleek voor een Europeaan echter onmogelijk, omdat ze “van strategisch belang waren”, of
te dicht bij militaire of andere gebieden lagen die gewoon verboden terrein waren...
Na jaren van mislukte pogingen om
toch toestemming te krijgen, en een
uitgebreide literatuurstudie om dit te
compenseren, slaagde Peter Lyckberg er in 1992 toch in om een solo
expeditie te ondernemen naar de
pegmatietvindplaatsen van Alabashka
en Takovaja. Wat later krijgt hij ook de
kans om naast de klassieke
vindplaatsen Adun Chelon en Scherlovaya Gora in Transbaikal, ook de
nieuwe vindplaats van toermalijn in
het Malkhany-gebergte te bezoeken.
In 1995 gaan zelfs zijn stoutste dromen in vervulling, als hij als eerste
Westerling de wereldberoemde pegmatietvindplaats van Volodarsk ondergronds kan bezoeken, net vóór men
de mijnschachten laat onderlopen !
Tijdens de voordracht zullen zowel de
historische aspecten als de recente
gegevens qua mineralogie, gemmologie en geologie uitgebreid aan bod
komen. Je mag rekenen op dia’s van
mineralen en edelstenen van uitzonderlijke kwaliteit, die de rijkdom en de
schoonheid van de specimens van
deze vindplaatsen illustreren. Daarenboven zullen er ook een aantal dia’s
getoond worden van de vindplaatsen
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zelf. Veel van de ondergrondse
beelden zijn de enige die ooit
gemaakt werden... .
Peter Lyckberg is een Zweedse
ervaren mineralenverzamelaar
en woont in Luxemburg. Specimens uit zijn verzameling
maakten reeds deel uit van
internationale tentoonstellingen
(bv. In München) en hij publiceerde o.a. in de Mineralogical
Record.
De voordracht is in het Engels, en de toegang is gratis. Iedereen, ook wie geen lid is van
de MKA, is welkom. Om praktische redenen worden deze avond geen mineralen
aangeboden ; er is dus deze keer ook geen mineraal-van-de-maand.
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mka-nieuws
Heeft u uw lidgeld 2002 al betaald ?
Vergeten ? Doe het dan nù (in ieder geval voor 31 december 2001), dan blijft u
Geonieuws zonder onderbreking ontvangen !

Bibliotheeknieuws
We kregen van Jan Sibtsen een stapel tijdschriften en 6 boeken cadeau voor de
bibliotheek :








Atlas de minéralogie et pétrographie, de Michele V. (1972)
Guide du Chercheur d'or en France, Goldfinger X. (1971)
Inventaire minéralogique de la France nr. 4. Alpes maritimes, Pierrot R., Picot P.,
Feraud J., Vernet J. (1974)
Inventaire minéralogique de la France nr. 15. Cantal, Pierrot R., Picot P., Périchaud
J.J. (1971)
Itinéraires Géologiques en Auvergne, Roques M., Lapadu-Hargues P. (1969)
Gites Minéraux en Auvergne, Laureys J. (1971)

En een hele stapel tijdschriften :



Jewelry making – gems and minerals (jaargangen 1978-1979-1984-1985 en losse
nummers van de jaargangen 1977 en 1986)
Gems and minerals (jaargang 1967 en losse nummers van de jaargangen 19621965-1970-1971

En van Vic Geerdens kregen we de volgende boeken :





Pierres nobles, Rudolf Metz
Cuevas y carsos, Antonio N. Jiménez (speleologie in Cuba ; in het Spaans)
Geologia, Antonio N. Jiménez (Cuba, in het Spaans)
The illustrated encyclopedia of Minerals and Rocks, J. Kourimsky

En ten slotte ontvingen we van een anonieme schenker de complete jaargang 2000 van
het professionele tijdschrift “European Journal of Mineralogy”. De interessante artikels
hieruit vindt U terug in de rubriek “Uit onze tijdschriften”.
Hartelijk dank aan al deze milde schenkers !

228

Geonieuws 26(10), december 2001

Samenaankoop : het Spaanse tijdschrift
Bocamina
Het Spaanse tijdschrift Bocamina is zowel qua vormgeving als
qua inhoud (in het Spaans weliswaar) gewoon schitterend.
Het is vooral interessant voor wie op mineralen-zoektocht gaat
naar Spanje, want Spaanse vindplaatsen komen uitgebreid
aan bod. Wie geïnteresseerd is kan één of meer van de nog
beschikbare nummers bestellen, alsook enkele recente
nummers die nog niet aangeboden werden en zelfs nr. 9, dat
binnenkort verschijnt.

#
0
1
ZN
2
3
4
5
6
7
8
9

Inhoud
[uitverkocht]
[uitverkocht]
Panasquiera (Portugal)
La Union
Asturias (fluoriet !)
Rio Tinto - I
Rio Tinto - II
Pilar de Jaravia (reusachtige gipskristallen)
Bellmunt (Catalunya)
Reocin
La mina de oro de Belmonte (Asturias) ; Santa Eufemia
(Córdoba). Colecciones particulares : Ángel Francisco
Cutillas y Marisol de la Torre

ESP
1200
1500
1800
2000
2000
2000
2000
2000
2000

BEF
291
364
436
485
485
485
485
485
485

EUR
7.21
9.02
10.82
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02
12.02

Indien u exemplaren van Bocamina wenst te bestellen stuurt u voor 14 december een emailtje of briefje naar Rik Dillen (coördinaten : zie binnenkaft van dit nummer) met uw
bestelling en betaalt u, ten laatste op 17 december, het volledige maximale bedrag op
bankrekening # 001-0985379-32 t.n.v. Henri DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-GillisWaas. Om bankkosten te vermijden betalen onze Nederlandse leden bij voorkeur cash
(desnoods bij levering - in dat geval af te spreken bij bestelling).
Hoe betaalt u het bedrag ?
Totale prijs van de bestelde nummers
Verzendingskosten Spanje  Sint-Gillis-Waas
Doorverzending België (indien gewenst)
Doorverzending Nederland (indien gewenst)

zie tabel
5 EUR per exemplaar
2 EUR per exemplaar
3 EUR per exemplaar

Indien u de bestelde exemplaren zal afhalen op een vergadering hoeft u uiteraard geen
kosten te betalen voor doorverzending. Wellicht zal de prijs iets lager uitvallen indien we
de verzendingskosten kunnen drukken. In dat geval krijgt u natuurlijk zoals gewoonlijk het
teveel betaalde bedrag bij de levering terug.0
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Reis naar Namibië in 2002
Verschillende leden van de MKA hebben Namibië reeds bezocht, en er werden al verschillende
voordrachten gegeven, voornamelijk over
Tsumeb, een van de spectaculairste mineralenvindplaatsen ter wereld.
In februari van dit jaar werd voor de M.K.A. in
zaal Reinaert in Sint-Job-in-'t-Goor een diavoorstelling gegeven door Paul Vandevelde over
Namibië. Blijkbaar waren nogal wat aanwezigen
erg onder de indruk van de getoonde beelden,
want er werd die avond reeds gepolst of het
mogelijk was om een reis naar Namibië te organiseren. De plannen krijgen nu stilaan
vorm, en het is de bedoeling om in september 2002 daadwerkelijk een groepsreis te
organiseren naar de nationale parken van Namibië.
De prijs kan pas interessant worden als er ten minste 16 deelnemers zijn. Er zijn op dit
ogenblik al een tiental gegadigden, maar er kunnen dus meer geïnteresseerden mee. Het
is de bedoeling om naast het bezoek aan een aantal parken, waaronder het fameuze
wildpark Etosha, ook het mineralogische aspect, wat dacht je anders, aan bod te laten
komen. In ieder geval kunnen onderweg interessante aankopen gebeuren en de
mogelijkheid om zelf mineralen te zoeken wordt onderzocht.
Voor meer informatie over deze avontuurlijke reis kan je bellen naar Paul Vandevelde op
het nummer 03 6649822 of contact opnemen per e-mail op <kompasvip@yucom.be>
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Aanwinsten voor de bibliotheek
Die Mineralien des Bundeslandes Steiermark in Österreich.
Josef Taucher, Christine Hollerer, 2001, Verlag C.E. Hollerer, Graz, ISBN 3-9501422-0-7,
2 delen, 2079 blz., Duitstalig, 18 X 25 cm. Prijs 980 ATS (bij voorintekening), nu 1540
ATS.
Steiermark (eng. Styria, Ned. Stiermarken) is het meest oostelijk gelegen "Bundesland"
van Oostenrijk, en grenst aan Hongarijë. In dit gebied werd eeuwenlang intensief aan
mijnbouw gedaan, en in totaal werden er tot nu toe eventjes 550 verschillende mineralen
gevonden. de type-vindplaats van 6 mineralen ligt in Steiermark : admontiet, ankeriet,
galgenbergiet-(Ce), gersdorffiet, lazuliet en pretuliet.
Het is absoluut geen leesboek, maar een puur encyclopedisch naslagwerk... een
telefoonboek leest vlotter ! Deel 1 geeft een lijst per mineraalspecies met
literatuurverwijzingen. In deel 2 worden alle vindplaatsen en -plaatsjes opgesomd met de
mineralen die er gevonden werden. Het plaatsnamenregister alleen al beslaat zo'n 126
pagina's ! Voeg daar nog een literatuurlijst van 217 pagina's aan toe en je hebt een idee
van de omvang van het werk. Het werk is ook op CD-ROM verkrijgbaar (prijs ook 980
resp. 1540 ATS, nét zoals het boek). Je hoeft dit boek zeker niet te kopen, tenzij je een
echte Steiermark-freak bent. Vanaf nu kun je het raadplegen in de MKA-bibliotheek.

Sterrenkundig genootschap
Op zaterdag 15 december om 15 h organiseert het Sterrenkundig Genootschap een
voordracht, waarop ook MKA-leden welkom zijn. Prof. Dr. Manuel Sintubin spreekt over

"Systeem aarde - de aarde als een levende planeet".
De voordracht gaat door in het Cultureel Centrum van Brasschaat (Polyvalente ruimte # 1,
Hemelhoeve, Park Brasschaat. Toegang kost 100 BEF. Voor meer informatie kan u
terecht bij de heer Willy De Kort <dekort@be.packardbell.org>.

Nieuws van het Internet-front
E-mail discussie-groep Tellus
Ook de vereniging Tellus heeft een discussiegroep in Internet-land, die wel meer
geologisch-paleontologisch gericht is dan onze E-min. Inschrijven kan door een lege email te sturen aan <tellus_list-subscribe@yahoogroups.com>. Meer informatie vind je op
http:// groups.yahoo.com/group/tellus_list
Wijziging e-mail adres en URL
Uw redacteur Rik Dillen heeft een nieuw e-mail adres en URL :
E-mail adres :
<rik.dillen@skynet.be>
URL :
http://users.skynet.be/rik.dillen
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beurzen en tentoonstellingen
15-16/12
15-16/12
15-16/12
20-23/12

D
A
F
GOS

22-23/12
22-23/12

A
A

5-6/1

F

6/1

D

12-13/1
19-20/1

F
F

19-20/1
31/1-17/2

F
USA

KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E).
WIEN. Haus der Begegnung, angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
CHATEAUPONSAC (87). Salle Culturelle. Beurs.
SINT-PETERSBURG. Hall "Manege", 1, St-Isaak sq. Beurs (M-F-J).
http://www.gemworld.ru
KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
<jrmineral@aol.com>
DIJON (21). Palais des Congrès Dijon Bourgogne, 3 bd. de Champagne (richting centre
Clémenceau). Beurs (M-F-E).
AUGSBURG. Aula der Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. Beurs (M).
<rlaubenbacher@aol.com>
COULOMMIERS (77). 11, rue du Décauville.
ORLEANS (45). Parc des Expositions, Prestige-zaal, rue du Pr. R. Schuhman (richting
Zénith). Beurs (M-F-J-E).
DORNACH/MULHOUSE (68). Salle du Lerchenberg, 11, rue du Cercle. Beurs (M-F-E).
TUCSON. Diverse locaties.

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.

232

Geonieuws 26(10), december 2001

Colorado

ronald priday

vertaling : rik dillen
Colorado is tegenwoordig een geliefkoosde vakantiebestemming voor mineralenverzamelaars : het is een bijzonder mineralenrijk gebied, en jaarlijks vindt in Denver een van de
belangrijkste mineralenbeurzen ter wereld plaats.
September 2000... het verhaal begint in Zaventem, waar we om 10.15 vertrekken voor
een vlucht van bijna 11 h naar Dallas, Texas. Dan nog 2 uurtjes vliegen en we zijn in
Denver, waar het 18 h is (plaatselijke tijd), ondertussen 1 h ’s nachts Belgische tijd. De
huurauto wordt afgehaald, en via de Interstate 70 rijden we naar Breckenridge, op 108
miles van Denver, de hoofdstad van Colorado gelegen. Een warm bad en daarna een
stevige nachtrust doen wonderen om de jetlag tot een minimum te beperken !
De volgende morgen realiseren we ons dat we
ons op een hoogte van 3200 m boven de zeespiegel bevinden. De combinatie van hoogte en
jetlag zorgt gedurende een tweetal dagen voor
wat lichamelijke ongemakken, zoals hoofdpijn,
maar dat is normaal. Je moet het echt die eerste
twee dagen wel rustig aan doen. We bereiden
ons voor op de volgende dagen, want er is
enorm veel te zien en te bezoeken, en we zullen
heel wat uren in de auto doorbrengen.
De afstanden vallen meestal tegen, want je
verliest niet alleen tijd door het feit dat het om
hooggebergte-wegen gaat, maar ook omdat je te
pas en te onpas wil stoppen en genieten van het
prachtige landschap, de zonsondergang, het
spel van licht en vooral... potentiële mineralenvindplaatsen. Inderdaad, de staat Colorado
heeft enorm veel te bieden voor de natuurliefhebber in al zijn aspecten : mineralogie en paleontologie, fotografie, bergsport...

Het klimaat is over het algemeen droog en warm
van mei tot half september en wordt dan frisser
tot eind oktober. Van november tot maart wordt
het koud én vochtig, met overvloedige
sneeuwval. April is over het algemeen koud en
droog. Colorado is zeer bergachtig, en de
hoogte varieert van 1000 tot meer dan 5000 m.
Hoe hoger je gaat hoe minder zuurstof er beschikbaar is, en dat geldt zowel voor je lichaam
als voor de motor van je auto. Sommige wegen
voeren je over passen tot meer dan 4000 m
hoog, met hellingen tot 8 % over afstanden van
vele kilometer. Er zijn hooggelegen plateaus,
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smalle en brede valleien, half-woestijn-achtige gebieden, diepe kloven, alpenweiden en
uitgestrekte dennenbossen.
De geologie van Colorado is zeer complex. De oudste gesteenten dateren van ongeveer
2 miljard jaar geleden. Colorado is ongeveer 300 miljoen jaar geleden uit de zee
opgerezen. Rond de tijd dat de dinosaurussen uitstierven, zo’n 65 miljoen jaar geleden,
botste de Noord-Amerikaanse plaat tegen de Pacifische plaat, en met het nodige
tektonische gerommel ontstonden op die manier de Rocky Mountains. Gedurende het
Tertiair werden de dinosaurussen vervangen door modernere zoogdieren, en er
ontstonden andere types van wouden. Het vulkanisme werd actiever, vooral in de San
Juan Mountains, en in die periode ontstonden de porfier-afzettingen. Hydrothermale
processen zorgden ervoor dat over een lengte van 900 km metalen en allerlei mineralen
werden aangerijkt en afgezet in de “Colorado Mineral Belt”. De erosie zorgde later voor de
afzetting van enorme hoeveelheden zand en grint in het oosten van de staat, en valleien
en canyons in het westen.
Er zijn talrijke vindplaatsen van fossielen, maar die liggen vooral in de Nationale Parken,
waar zowat alles verboden is buiten op paden rondwandelen en ademen... Op sommige
plaatsen kun je in principe zelfs gemakkelijk fossiele “onderdelen” van dinosaurussen
vinden, maar om er te geraken heb je meestal een 4X4 wagen nodig of moet je er een
voettocht van vele uren voor over hebben. De dinosaurussen kun je maar best gerust
laten, want het verzamelen ervan is zowat overal op alle mogelijke manieren verboden.
Alleszins moet je steeds de toelating vragen van de eigenaar(s) van het gebied, en voor
vindplaatsen die in een indianenreservaat liggen is de toelating van het stamhoofd
onontbeerlijk. Mineralenvoorkomens zijn natuurlijk zeer talrijk : in de loop der jaren zijn er
minstens 20000 mijnen geweest, en de overblijfselen daarvan zijn in elke County terug te
vinden. De belangrijkste delfstoffen waren goud, zilver, zink, lood, koper, uranium, mica
en kwarts. ’t Is niet altijd gemakkelijk om de beste vindplaatsen te bereiken : de meeste
mijnen bevinden zich op een hoogte van 3000 m en meer, en je moet dan ook steeds
terdege rekening houden met de weersomstandigheden, en voldoende proviand (vooral
drank) meesleuren. De meeste mijnen zijn meer dan 100 jaar oud, en veiligheidsmaatregelen mag je dan ook nooit uit het oog verliezen. De meeste mijnen zijn trouwens door de
instantie “Bureau of Mines” zorgvuldig dichtgebetonneerd, zodat de verleiding
weggenomen is.
Goud is in feite zowat overal aanwezig, maar om er wat te vinden moet je over een zekere
basiskennis beschikken, het geschikte materieel en veel geduld en geluk. Veel mijnen zijn
definitief gesloten, andere heeft men in een staat van rust gedompeld in afwachting van
betere tijden (m.a.w. hogere goud- en zilverprijzen). Tegenwoordig zijn de kosten voor de
uitbating van een mijn bijzonder hoog geworden (investeringen, onderhoud van de
installaties, loonkosten, milieu-bekommernissen...).
Heel wat mijnsites zijn op toerisme overgeschakeld, met soms de mogelijkheid om te
gaan goudwassen. Een bezoek aan een aantal mijnen leert je een heleboel over de
kwaliteit van het gebruikte hout, het dynamiteren, het boren, het transport van de ertsen,
het wegpompen van infiltratie-water, ventilatie, mijnliften enz. Het goudwassen speelt zich
uiteraard af langsheen de rivieren, en je kunt het ter plaatse leren. Zorg er wel voor dat je
een klein flesje bij de hand hebt om je vondsten in op te bergen ! Meestal worden maar
kleine pailletjes gevonden, maar soms worden nuggets van enkele ounces (1 oz. = 28.35
g) gevonden. We hebben met onze eigen ogen verschillende nuggets gezien van
meerdere ounce, die op dezelfde dag in dezelfde buurt gevonden waren ! Andere
goudmineralen zijn telluriden, vaak geassocieerd met zilver. Je vind ze bijna uitsluitend...
op plaatselijke beurzen, bij handelaars, ex-mijnwerkers en in locale musea. Samen met
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goud komt vaak kwarts voor, en verder pyriet (fool’s gold...), zilverhoudend galeniet,
acanthiet (zie inzet) en soms gedegen koper.
Acanthiet versus argentiet
Acanthiet en argentiet zijn beide polymorfen van Ag2S. Acathiet is monoklien, en
stabiel tot een temperatuur van 176°C. Het kubische argentiet is stabiel in het
gebied tussen 176°C en ongeveer 600°C. De omzetting tussen deze polymorfen
gebeurt zeer snel, met als gevolg dat argentiet in de natuur, en dus ook in je
verzameling, NOOIT voorkomt.
Acanthiet komt voor als prismatische kristallen. Wel komen bij kamertemperatuur
kristallen voor die de kubische symmetrie van argentiet suggereren, met als
vormen de kubus, de oktaëder en de dodecaëder. Dit is echter een truukje van
moeder natuur om je in de maling te nemen. Het gaat in die gevallen om
pseudomorfosen van acanthiet na argentiet, m.a.w. indien je een Xstralendiffractogram van de “kristallen” met kubische vorm zou bestuderen, dan
kom je steevast uit op acanthiet.
Besluit : heb je in je verzameling specimens van argentiet ? Kan niet... vlug de
naam veranderen in acanthiet !


Links :
Rechts :

Mollie Kathleen Gold Mine, Cripple Creek (3000 m), Old Wood Wagons Drive
Mijnschacht in Central City
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Voor wie op vakantie gaat naar Colorado sommen we een aantal niet te missen
bezienswaardigheden op.

School of Mines museum, Golden
Tentoonstelling van gesteenten en mineralen van Colorado, van de rest van de USA en
elders. Voorzie ten minste twee uur voor een bezoek.

Mesa Verde National Park (bij Cortez)
700 Jaar oude nederzetting van de Anasazi indianen (voorvaders van de Pueblo indianen). Er zijn bijna 600 sites, waarvan sommige toegankelijk zijn voor het publiek. De bekendste zijn de Chapin Mesa, met cliff Palace en spruce Tree House, Square Tower, Balcony House en Wetheril Mesa met Long House en Step House. Je moet absoluut op
voorhand toegangsticketten kopen in het Visitor Center; de bewakers zijn onvermurwbaar!

Dinosaur National Monument
Omvat twee parken : Dinosaur Quarry (Jensen, Utah) waar men fossielen van
dinosaurussen uit het Jura (150 miljoen jaar oud) kan bewonderen, en een tweede is een
uitzichtpunt met een prachtig zicht op de canyons van de Green River en de Yampa. De
toegang is betalend, en het is absoluut verboden wat dan ook te verzamelen.

Overblijfselen van een verlaten
goudmijn in de buurt van
Central City

Overblijfselen van oude gouden zilvermijnen in Oro ghost
town
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Colorado National Monument (bij Fruita)
Canyon met prachtige kleurschakeringen, okerkleurige monolieten, bogen en holtes. Dit
moet je absoluut zien in de late namiddag wanneer de zonnestralen scherend invallen. De
canyon is 37 km lang. Toegang te betalen in het Visitor Center.

Black Canyon, Gunnison National Monument (Montrose)
Scherpe pieken, abrupte hellingen, smalle en diepe kloven over een afstand van 19 km,
donkergekleurde reusachtige stalagmieten. Er worden voettochten met gids
georganiseerd (Rim Rock Nature Trail).
Je kunt ook via Gunnison door de canyons gaan, met prachtige voorbeelden van erosie
door water, wind en... de mens. De talrijke riviertjes die uitmonden in een meer zijn een
paradijs voor vissers, en in de richting van de Black Canyon ontwaar je talrijke prachtige
bergtopper (de dillon Pinacles)

Ouray
Mijnstadje in het territorium van de Ute indianen. De naam Ouray is afgeleid van de naam
van een beroemd stamhoofd. Men vond (en vindt) er goud en zilver (in totaal zijn er een
1000-tal mijnen in de streek bekend). In de Bachelor-Syracuse goud- en zilvermijn kun je
onderaardse mijngangen bezoeken. Liefhebbers van mooie mineraalspecimens moeten
zeker de Columbine Rock Shop en The Sandman bezoeken in de hoofdstraat van Ouray.
Een beetje verder ligt de Camp Bird mine, waar tussen 1899 en 1916 16 ton goud
gevonden werd, wat een winst opleverde van 15 000 000 toenmalige dollar !

Aspen
Het mooist is de baan van Leadville naar Aspen via de Independence Pass (4200 m
boven de zeespiegel !), met hellingen van 6 à 7 % over 20 miles, met het nodige aantal
scherpe haarspeldbochten. Je kan genieten van een prachtig uitzicht vanop de pas, die
tevens de waterscheidingslijn vormt tussen de Atlantische en de Stille Oceaan. De baan
slingert zich tussen reusachtige rotsblokken naar Aspen. Aspen is een peperduur eersteklasse wintersportcentrum, dat ook in andere seizoenen de nodige aantrekkingskracht
heeft op de jet-set. In de buurt van Aspen bevinden zich nog ruines van een kamp van
goud- en zilverzoekers. Je moet je er wel rekenschap van geven dat Aspen op 3000 m
hoogte ligt, wat de nodige invloed heeft op je fysieke prestatievermogen ! Zeker de moeite
waard is ook een excursie naar Ashcroft (spookstad uit de goudzoekerstijd), naar Maroon
Bells en het Lake Maroon.

Rocky Mountain National Park
Dit is een paradijs voor wandelaars, alpinisten, sensatiezoekers en natuurfotografen. Het
is een prachtig park, met één zwaar probleem : het weer dat er vaak op verschillende
manieren tegenzit : regen, sneeuw, wind, geblokkeerde wegen... Je kunt er talrijke
diersoorten bewonderen, zoals arenden, elanden, herten en moeflons. Er zijn prachtige
wandelpaden tot op een hoogte van 3700 m, en een panoramische weg van 76 km lang
die jaarlijks zo’n 5 miljoen bezoekers moet verwerken. Je kunt overigens het park
bezoeken per auto, te paard of te voet. Hou er wel rekening mee dat vanaf september
sommige delen van het park reeds gesloten worden wegens de eerste sneeuwval, en die
situatie blijft doorgaans zo tot eind maart, begin april. Niet ver daarvandaan bevindt zich
het Grand Lake, in feite een complex van verschillende meren dat je heel gemakkelijk
kunt bereiken.

Boulder
Deze oude mijnstad ligt op 50 km van Denver en herbergt de University of Colorado en
verschillende andere gerenommeerde wetenschappelijke instituten.
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Denver
Deze grootstad ontstond tengevolge van de goudkoorts (gevolgd door een soort
“zilverkoorts”), en ligt op meer dan 1600 m boven de zeespiegel. Het is een zeer moderne
en rijke stad, met o.a. een gigantische luchthaven. Je moet er zeker bezoeken : Civic
Centre Park, Colorado History Museum, Denver Art Museum, de United States Mint (waar
zilveren munten worden geslagen, vertrekkend van ingots), en tal van andere interessante
musea. Het Denver Museum of Natural History is het op-vijf-na grootste museum van de
Verenigde staten, en je vindt er o.a. de grootste goudnuggets die in Colorado
(Breckenridge) gevonden werden.

Leadville
Oud mijnstadje, waar, zoals de naam het zegt, lood ontgonnen werd. In de streek werd in
talrijke mijnen zilverhoudend galeniet ontgonnen, maar er zijn ook verertsingen van zink,
koper en goud. Enkele mijnen kun je bezoeken : mijngangen, breekinstallaties,
gereedschap (o.a. de Matchless mijn, een van de grootste uit de streek). Er zijn talrijke
storthopen in het gebied, tot groot jolijt van de mineralenverzamelaars (California, Gulch,
Carbonate Hill mining district, Oro city). Je moet wel altijd eerst toelating vragen, en
uiteraard moet je goed opletten voor slangen en andere minder vriendelijke beestjes...
Niet ver van Leadville langsheen de Interstate 70 bevinden zich de storthopen van de
Climax mine, een van de grootste molybdeenmijnen van de Verenigde Staten, die jammer
genoeg aan sluiting toe is. Een ganse heuvel werd afgegraven voor een erts dat bestond
uit molybdeniet, pyriet en sfaleriet. Je geraakt heel moeilijk aan specimens, en toegang tot
de nochtans uitgestrekt storthopen is verboden. Je moet zeker ook het National Mining
Hall of Fame Museum bezoeken met zijn schitterende collectie mineralen en het Heritage
Museum and Gallery. Een ritje met een stoomtrein van de Colorado and Southern Scenic
Railways is natuurlijk ook een belevenis !
Cripple Creek
Centrum van goudwinning, bekend om verschillende zeldzame goudtelluriden en goud
met fluoriet, pyriet en kwarts. Ooit waren er meer dan 700 mijnen actief, en je ziet er
overal overblijfselen van. De Mollie Kathleen mine is de enige waar je tot 400 diep de
mijngangen kunt bezoeken, onder begeleiding van een ex-mijnwerker : sensatie
verzekerd ! De galerijen zijn redelijk droog en goed geventileerd. De mijn in Victor is de
enige die nog in werking is. De hoofdstraat van het stadje geeft een prachtig beeld van
hoe het er vroeger aan toe ging, met saloons, bars en casino’s, en een straatje dat naar
de heuveltoppen leidt met houten mijnwerkershuisjes, net weggelopen uit een western !
De site is omgeven door overblijfselen van honderden zilver- en goudmijnen uit vervlogen
tijden.
Florissant
Florissant ligt op 30 miles van Cripple Creek, en is vooral bekend om zijn Fossil Beds
National Monument, met fossielen van rupsen, bomen en planten, sequoia’s, insecten en
vissen uit het oligoceen (35 miljoen jaar oud). Er zijn talrijke groeven in de streek ;
toelating is natuurlijk steeds een must !
Pikes Peak
Pikes Peak, een gebied met te betalen toegang, kan zowel wandelaars, alpinisten,
natuurliefhebbers als mineralenverzamelaars bekoren. In een typisch Rocky Mountains
landschap kan men mooie kwartskristallen vinden, en verder topaas en beryl. Dit speelt
zich af op een hoogte van 3000 m, en vergt veel geduld en geluk... en warme kleren als
het weer niet meezit !
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Idaho springs
Goudmijncentrum langs de Interstate 70 tussen Denver en Grand Junction. Er zijn
overblijfselen van een 600-tal oude mijnen. Elk dorpje en gehuchtje in een straal van 15
miles was eens erg welvarend door de winning van goud, zilver, zink en lood. Bezoek
zeker het plaatselijke museum over het leven ondergronds in de mijnen.
De Phoenix mine, de Argo Gold Mill and mine, de Edgar mine (eigendom van de Colorado
School of Mines), de Double Eagle mine en de Lebanon Silver mine doen je ontdekken
het het er in de mijnen aan toe ging. Daarenboven kun je er goudpannen zoals in het
verleden. Plezier en zuivere lucht gegarandeerd op 2600 m !
Central City
Voor een bescheiden bijdrage kun je in de Old Timer site van 10 tot 17 h goudwassen,
waarbij je mag rekenen op verschillende serieuze schilfers of zelfs af en toe een nugget
van een paar gram
Breckenridge - Alma - Fairplay
Schitterend mooi gebied op een hoogte van 3000 tot 3900 m. Op de Blue River in
Breckenridge drijft een platbodem die vroeger diende om goudhoudend grint van de
bodem van de rivier te scheppen, maar nu dienst doet als restaurant. In Breckenridge
werd de grootste nugget van Colorado gevonden.
De La County Boy mine is open van 9 tot 18 h (afhankelijk van het seizoen) en je kunt er
een cursus goudwassen volgen. Hetzelfde menu wordt opgediend in de Washington
mine. In de Fernmont Hill mines moet je een vergunning hebben om te mogen
goudwassen of om specimens te zoeken in de storthopen. Alma bevindt zich op een
hoogte van 3600 m, met een aantal mijnen op 3900 m. Daar werden onlangs prachtige
specimens van rhodochrosiet met kwarts en sfaleriet gevonden... helaas met een

Treinstel van de Mollie Kathleen Gold Mine, Cripple Creek.
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prijskaartje van 600 tot bijna 2000 USD ! Je kunt de storthopen bezoeken, maar gezien de
grote hoogte moet je zorgen voor warme kledij en het nodige nood-materieel voor het
geval je verrast wordt door slecht weer.
Een beetje verder, in Fairplay, is er een klein museum over goud, en zijn er een paar
interessante storthopen.
De streek is van een uitbundige schoonheid, en de uitzichten zijn er adembenemend.
Even terzijde : er is ook een flinke populatie beren in de streek.
Durango – Silverton
Durango kon ontstaan dank zij de spoorweg die in 1880 zorgde voor het transport van
zilvererts uit de Silverton mines. Je kunt het traject Durango-Silverton per stoomtrein
meemaken. De rit voert door schitterende landschappen en een prachtig zicht op de San
Juan Mountains. Ze duurt 3.5 h en kost 53 USD per persoon.
Hot Springs
Zowat overal in Colorado vind je warmwaterbronnen, die aantonen dat er nog steeds een
vorm van vulcanisme actief is. Je vindt deze warmwaterbronnen o.a. in Manitou Springs
(Pikes Peak gebied), Garden of Gods (Colorado springs), Idaho springs, Hot Sulphur
Springs (bij Granby), Steamboat springs, Glenwood Springs, Yampah Spa & Caves, en
Ouray Hot Springs (Ouray).
Great Sand Dunes National Monument
Een echte zee van zand, met een oppervlakte van 88 km², met een prachtig kleurenspel
in functie van de invalshoek van het zonlicht. Sommige duinen bereiken een hoogte van
meer dan 200 m, en wind is er gegarandeerd.
Granby
Nog een uitvalsbasis voor de Rocky Mountains, met, zoals overal in het gebied, prachtige
bergtoppen in een onovertroffen landschap. In de buurt ligt het Winter Park en Fraser,
sensationeel voor al wie van bergsport en wandelen houdt.



Voor de liefhebbers van spoorwegen zijn er verschillende verenigingen en maatschappijen in Colorado die ritten per stoomtrein organiseren naar afgelegen mijnen, soms
inclusief een mijnbezoek. De stoomtreinen zijn vaak 100 jaar oud, maar in prima conditie
door het werk van hobbyisten en ex-spoorwegmannen met liefde voor het vak.
Talrijke andere plaatsen zijn een bezoek waard, en vele worden niet in de klassieke
reisgidsen vermeld. Vele oude mijnen zijn gesloten, en dus niet meer toegankelijk voor
verzamelaars. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de slechte staat waarin sommige
mijnen zich bevinden, en de talrijke ongevallen (waarvan helaas sommige met dodelijke
afloop) van mineralenverzamelaars. Recent werd nog een mijn die men kon bezoeken
gesloten na een ongeval met een ex-mijnwerker die bedolven werd door een instorting.
Je moet je zeer bewust zijn van de gevaren : het water in sommige gangen verbergt soms
heel diepe putten, vermolmd mijnhout, zuurstoftekort bij onvoldoende ventilatie,
gasophopingen, gebrek aan kennis van oude schachten, ongedierte... Ook een bezoek
aan een groeve in dagbouw is niet zonder gevaar, en het dragen van een helm is overal
verplicht. En, we hebben er al een paar keer op gewezen : ook het hooggebergte en de
natuur op zich houden een aantal gevaren in, waar je steeds voor beducht moet zijn : de
weersomstandigheden, wilde dieren, gebrek aan conditie of aanpassing aan grote hoogte.
Voor wat literatuur over het gebied betreft raad ik zeker het boek “Rocky Mountains” aan
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van Lonely Editions ; de Ulysses-gids is veel te vaag. Voor de mineralenverzamelaar zijn
er talrijke goede boeken, o.a. “Rockhounding” van Stephen M. Voynick (een ex-mijnwerker en industriële fotograaf, die momenteel in Leadville woont). Het meest uitgebreide
boek over de mineralen van Colorado is “Minerals of Colorado”, van Edwin B. Eckel
(Fulcrum Publishing). Met zijn 3 kg is dit boek wel wat te zwaarwichtig om mee op reis te
nemen !
Eén ding staat vast : Colorado is een paradijs voor de natuurliefhebber en voor de
mineralenliefhebber in het bijzonder... helemaal het einde is de combinatie van de
mineralenbeurs van Denver (de tweede-belangrijkste van de USA, na Tucson) met een
verblijf in de streek.
Tot slot geven we u nog wat interessante web-sites mee















Phoenix Gold Mine - http://www.phoenixmine.com - in Idaho Springs, CO
Old Hundred Gold Mine - http://www.minetour.com - in Silverton, CO
Hard Tack Mine - http://home.earthlink.net/~bud2lewin/Lakeview.html - in Lake City,
CO
The Georgetown Loop Railroad - http://www.gtownloop.com
Cave of the Winds http://www.caveofthewinds.com/cave2000/newsplash/splashtest.htm
The Colorado Directory - http://www.coloradodirectory.com
Colorado Adventure - http://www.coloradoadventure.net
Colorado Places Index - http://www.coloradodirectory.com/Index.Places.html
North Jeffco Gem & Mineral Club - http://www.peaktopeak.com/minerals/njeffco/
Ther Colorado Mineral society - http://www.coloradomineralsociety.org/
The Flatirons Mineral Club (Boulder) - http://bcn.boulder.co.us/community/fmc/
Friends of dinosaur Ridge (Morrison) - http://www.dinoridge.org/
Clubs in Colorado - http://www.facetersco-op.com/zabinski/Clubs/Colorado.html
Colorado rockhounding - http://www.frii.com/~cvpark/rcksmin.html
Colorado rockshops - http://www.osomin.com/shopsgm.htm
De auteur van dit artikel, Ronald Priday, werd geboren in Wales in Groot-Brittannië, en is
consultant informatica (mainframe en PC). Hij verzamelt sinds 33 jaar mineralen (met vooral
specimens uit Groot-Brittannië), en is een gepassioneerd reiziger. Hij schreef verschillende
artikels, en een werk in 4 delen over de fossielen van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(uitgave G.E.S.T.). Hij vertegenwoordigt de vereniging G.E.S.T. in de Raad voor Aardwetenschappen. Hij is ook bezeten van rugby (hij is penningmeester van de Commissie van van
rugby-scheidsrechters), motorsport, schilderkunst en literatuur.
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winterslag : een terugblik
richard de nul
Het was een drukte van jewelste die zondagmorgen op de parking langs de E314. De
eerste verzamelaars waren al rond 9 uur aanwezig. Iedereen was goed geluimd en de
verwachtingen waren hoog gespannen voor deze kaptocht. Het weer zat in elk geval goed
mee. Het was droog bij een redelijke temperatuur. Later op de dag zou zelfs de zon
komen opdagen… Om vijf na tien werd appel gehouden en werd de aanwezigheidslijst
geparafeerd. We waren in het totaal met 25 personen. In een karavaan van nagenoeg 20
auto's vertrokken we richting Winterslag. Aan de terril aangekomen werden we opgewacht
door Nico, onze begeleider van dienst.
Dat Nico deze plaats kent als geen ander bleek al snel bij zijn deskundige inleiding. Hij
vertelde ons waarom de afgraving van de terril plaatsvond en wat er met het materiaal
gebeurde. Aan de hand van didactisch materiaal kregen we te zien in welk soort
gesteente we de mineralen konden vinden. We hadden nu een idee naar welk materiaal
we moesten zoeken. De inleiding werd afgesloten met een waarschuwing. Er werd ons in
klare taal verteld waar we mochten zoeken en vooral waar we niet mochten zoeken.
Absoluut verboden gebieden waren de waterputten, de steile wanden en het drijfzand.
Na deze deskundige uitleg werd de tocht naar de afgravingen aangevangen. Beladen met
rugzak, hamer, beitel en inpakmateriaal begaf de colonne zich bergopwaarts. Al snel
zocht ieder zijn plaats en niet lang daarna klonken de eerste hamerslagen. Milleriet, het
mineraal dat op ieders verlanglijst stond, werd door de meesten onder ons gevonden. Wie
dit vindersgeluk niet had werd een stukje toegestopt door Nico. Ook arsenopyriet, pyriet,
kwarts, dolomiet en sfaleriet, om er maar enkele te noemen, zijn die dag gevonden. Het
was ongeveer drie uur in de middag toen we als laatste terug aan de auto aankwamen.
Pas toen werden we ons bewust van de vermoeidheid en van de gedaantewisseling die
we hadden ondergaan. Water en zeep hebben hun nut bewezen !
Ik denk te mogen stellen dat het een vermoeiende, modderige, maar vooral een prettige
dag is geweest. Ik denk ook dat iedereen gelukkig is met zijn vondsten. Getuigen zijn
daarvan de talrijke zware rugzakken, emmers en dozen die ik heb zien vertrekken in de
richting van de auto.
Ik wil deze prachtige dag besluiten met
een woord van dank aan iedereen die
aanwezig was. We hebben ons
gedragen zoals het van een mineralenverzamelaar wordt verwacht.
Dank Nico, voor de begeleiding ! Ik hoop
dat we volgend jaar nog eens worden
uitgenodigd !


Chalcopyriet van Winterslag. Beeldbreedte 5 mm.
Verzameling Richard De Nul.
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