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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. 
Redacteur 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, of 
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Betalingen 
Belgie :  contributie :   bankrekening 789-5809102-81 
    andere betalingen :  bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-19. 
Nederland :  alle betalingen :  girorekening (NL) 51 91 10. 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
 

NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Fred BALCK, Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879. <fred.balck@belgacom.net> 
 Bestuurder. 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. 
Guido CORNELIS, Schijfstraat 81, B-2020 Antwerpen. Tel. 03 2386262. <guidocornelis@pandora.be > 
 Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerking, excursies. 
Richard DE NUL, Churchilllaan 330, B-2900 Schoten. Tel. 03 6587536. <rdn@pandora.be> 
 Werkgroep micromineralen. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder,  redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554. <axel.emmermann@pandora.be> 
 Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Jan JENSEN, Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle. Tel. 03 3117347. <jan.jensen@skynet.be> 
 Uitleendienst, Werkgroep Fotografie. 
Emma OP DE BEECK, Churchilllaan 38, B-2900 Schoten. Tel. 03 6585434. 
 Vergaderingen RVB. 
Mario PAUWELS, Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379. 
 Samenaankoop. Bankrekening 833-4694067-10 t.n.v. MKA  vzw / Samenaankoop. 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, 3530 Helchteren. Tel. 011 727715. <herwig.pelckmans@pandora.be> 
 Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
Herman REYNDERS, Van de Reydtlaan 5, B-2960 Brecht. Tel. 03 6360606. <herman.reynders@belgacom.net> 
 Aktiviteiten Sint-Job-in-'t-Goor. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder,  ondervoorzitter, public relations. 
Mon SCHUYBROECK, Karel de VIe straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03 5424087. 
 Bibliotekaris. 
Rik TAMBUYSER, Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03 3250393 
 Determinatiedienst. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <mineral@xs4all.nl>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster. 
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 <ludo.vangoethem@antwerpen.be> Opvang nieuwe leden, P.R., vertegenwoordiging openbare besturen. 
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder, voorzitter, coördinator beurzen en tentoonstellingen. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Penningmeesteres.  
Albert VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
 Exposantenadministratie Minerant. 
 
E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  
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mka-kalender 
 
Zondag 1 tot zaterdag 21 september 2002 
 
Mineralogische excursie naar Namibië. 

 
Vrijdag 6 september 2002 

 

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

 
. 
Eddy Van der Meersche is voor onze leden zeker geen onbekende meer. Zijn passie voor natuur, 
fotografie, vulkanisme en mineralen zullen daar ongetwijfeld wel iets mee te maken hebben... . 
Deze keer neemt Eddy ons mee op één van zijn vele reizen, naar één van dé droombestemmingen 
voor elke natuurliefhebber en geoloog : IJsland. Als geen ander zal hij ons ook vanavond weer 
boeien met zijn heldere uitleg, zijn typische humor en zijn dia's van wereldklasse. Een echte 
aanrader, zowel voor al wie er ooit eens naar toe zou willen, als voor al diegenen die er misschien 
nooit zullen geraken. Deze avond ligt alleszins binnen ieders bereik, en uiteraard ben je van harte 
welkom ! 
 
 

Vrijdag 13 september 2002 

 
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 bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een 
gezellig babbeltje... Aanbod van de maand : crandalliet uit... België. 

 
20.30 h 
 
 
 
 
Eddy Vleeschdrager is in het Antwerps diamantmilieu (en ver daarbuiten) zeker geen onbekende. 
Naast auteur van "Hardheid 10" en andere boeken over diamant en edelstenen - die overigens 
allemaal in meerdere talen verschenen - is Eddy ook nog gemmoloog; directeur van het A.M.C. 
Diamond & Gem Corporation; erkend ABEX specialist inzake diamanten, edelstenen en 
sierstenen; lid van de Hoge Raad van Diamant, voorzitter en stichter van het Gemmologisch 
Instituut van het HRD, enz...Gezien Eddy geboren werd in een familie van diamantairs, werd de 
liefde voor edelstenen hem als het ware reeds met de fruitpap ingelepeld. Niettegenstaande zijn 

Eddy VLEESCHDRAGER 
Imitatie, synthese en manipulatie van diamant 

Eddy VAN DER MEERSCHE 
IJsland 
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uiterst druk leven, vond deze sympathieke Antwerpenaar toch nog een gaatje in zijn agenda om 
zijn passie voor diamant met ons te delen. De MKA is dan ook bijzonder opgetogen hem te mogen 
verwelkomen. Alvast noteren in je agenda ! 
 
 

Zaterdag 14 september 2002 
 

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

 
Je moest in juli al ergens midden in de woestijn op vakantie zijn om dit nieuws te missen : 
met de actieve medewerking van ons medelid Axel Emmermann slaagde de FBI in de 
Verenigde Staten erin om een bijzonder stoutmoedige diefstal van een brandkast met 
maanstenen en meteorieten (o.a. de wereldberoemde Mars-meteoriet ALH 94001) op te 
lossen, de buit volledig te recupereren en de daders aan te houden. Het eerste bericht 
verscheen op dinsdag 23 juli 2002 op CNN : 

 
Op 23 en 24 juli werd het frontpagina-nieuws in alle uithoeken van de wereld, van Gazet 
van Antwerpen tot de Houston Chronicle, van De Nieuwe Gazet tot Le Figaro. Axel werd 
door de journalisten danig op de rooster gelegd, en een uitgebreid interview met op de 
achtergrond zijn collectie fluorescerende mineralen was te zien op tal van TV-zenders, 
zoals VRT, VTM, RTBF, ATV. Ook in de USA haalde het nieuws talrijke TV-stations, zij 
het dan zonder interview met Axel. De eerste dag hielden de media Axel's naam nog 
angstvallig geheim, maar vermits de daders sowieso exact weten vanwaar de wind komt 
had dat geen zin meer, en vanaf woensdag 24 juli kwam ook Axel zelf overal in het 
nieuws. De Houston Chronicle formuleerde het zo : 

 

Langs deze weg bieden wij Axel onze meer dan enthoesiaste felicitaties aan, want het 
heeft niet alleen doorzicht gevergd om zo'n idioot e-mail berichtje toch au sérieux te 
nemen, maar ook de moed om betrokken te geraken bij een onverkwikkelijke zaak. 
 
Het spreekt voor zich dat je in het oktobernummer het hele verhaal in geuren 
en kleuren mag verwachten in dit tijdschrift... letterlijk : uit eerste hand !  

 

 
Four arrested for stealing moon rocks 
July 23, 2002 Posted: 4:36 AM EDT (0836 GMT) 
 

TAMPA, Florida (AP) -- Three space center employees and another man were charged in 
an alleged plot to sell stolen moon rocks from the Apollo missions for $1,000 to $5,000 a 
gram, the FBI said.  
A 600-pound safe full of moon rocks and meteorites was stolen from the Johnson Space Center 
in Houston, and officials realized it was missing July 15, space center spokesman Kyle Herring 
said. It contained lunar samples from every Apollo mission. Undercover FBI agents arrested 
Thad Roberts, 25, Tiffany Fowler, 22, and Gordon McWorter, 26, on Saturday in Orlando. 
...  
Undercover agents received an e-mail tip in May and started communicating with a person 
offering "priceless moon rocks" collected by Apollo astronauts in 1969 and the early 1970s, FBI 
agent James Jarboe said.  
The ad was placed May 9 on the Web site of the Mineralogy Club of 
Antwerp, Belgium, .... 

"As it turned out, Belgian rock collector Axel Emmermann had a conscience.  
The 50-year-old chemist with a passion for phosphorescent minerals was a poor prospect for a bizarre 
offer to buy moon rocks and meteorites stolen from NASA's Johnson Space Center.  
When Emmermann and others in the Mineralogy Club of Antwerp, Belgium, received an e-mail inquiry in 
May titled "Priceless Moon Rocks Now Available," he reported the strange overture to the Tampa, Fla., 
office of the FBI.  
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(ander) mka-nieuws 
 
 
 

Ruilbeurs 4M 
Montigny-le-Tilleul 
 
Op 16 en 17 november van 9 tot 18 
h organiseert onze zustervereniging 
4M haar 18e ruil-beurs voor minera-
len en fossielen in de "Foyer Cultu-
rel", rue wilmet, Montigny-le-Tilleul 
(bij Charleroi). Verkoop is verbo-
den, behalve voor privé publicaties 
of publicaties van clubs alsook van 
materieel dat verband houdt met 
mineralogie of paleontologie (indien 
op voorhand gemeld). 

 
Voor reservatie en inlichtingen kan u terecht bij 
 de heer André FOUCART, 2, Avenue des églantines, B 6110 Montigny-le-Tilleul. 

Tel./fax : 071 515769, e-mail : sky53711@skynet.be 
 de heer Francis HUBERT, 70, Rue de Marbaix, B 6110 Montigny-le-Tilleul. 

Tel. : 071 517103, e-mail : francis-hubert@advalvas.be 
 Je kan natuurlijk ook op het Internet terecht op 

http://membres.lycos.fr/quatrem/inscription.html 
 
 

Reis naar Lavrion, Griekenland in september 
 
Wegens het vroegtijdig stoppen van de chartervluchten uit Athene , dienen de reeds vroeger 
meegedeelde data van de Lavrionreizen vervroegd. Het vertrek uit Brussel/Zaventem is steeds op 
dinsdag : 
 
vertrek 24/9/2002 terugkeer1/10/2002 8-daagse reis 
vertrek 24/9/2002 terugkeer 8/10/2002 15-daagse reis 
vertrek 1/10/2002 terugkeer 8/10/2002 8-daagse reis 

 
Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de heer  Piet Gelaude, tel. of fax 0032 (0)3771850, of via 
e-mail : piet.gelaude@pandora.be. 
 
 

Personalia 
 
In augustus waren twee bestuursleden van de MKA 30 jaar gehuwd. Van harte proficiat 
aan Vera en Guido Rogiest en aan Ria en Rik Dillen. 
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Samenaankoop : boek "Minerals of the Carpathians" 
 

Hoewel het gebied van de Carpaten wereldwijd 
beroemd is voor de rijkdom aan mineralen, werd 
sinds de negentiende eeuw geen enkele monografie 
over dit onderwerp gepubliceerd. Daarom hebben 
zes mineralogen uit de verschillende landen waar-
over de Carpaten zich uitstrekken de handen in 
elkaar geslagen en een prachtig nieuw boek uitge-
geven dat zowel voor professionele mineralogen als 
voor mineralenverzamelaars bedoeld is. De Carpa-
ten vormen een bergketen in Oost-Europa, op het 
grondgebied van Tsjechië, Slovakije, Polen, Oekra-
ine en Roemenië. 
 
De auteurs zijn G. Udubasa (Roemenië), R. Duda 
(Slovakijë), S. Szakall (Hongarije), V. Kvasnytsya 
(Oekraïne), M. Novak (Tsjechië) en E. Koszowska 
(Polen)... de regionale spreiding van de auteurs 
staat dus garant voor een evenwichtige behandeling 
van mineralen uit het ganse gebied ! Talrijke 
historisch zeer belangrijke vindplaatsen worden in 

het boek behandeld, zoals Cavnic, Herja, Baia Mare, Baia Sprie (vroeger Felsöbanya). 
 
Het boek bevat hoofdstukken over de volgende onderwerpen : 
 Geologische structuur en metaalvoorkomens 
 Mineralogische gebieden (met 40 historische foto's en tal van andere illustraties) 
 Systematische beschrijving van de meer dan 1000 mineralen die in de Carpaten 

gevonden werden. De nomenclatuur is in overeenstemming met de IMA. De tekst 
wordt geïllustreerd met 420 kleurfoto's en 150 kristaltekeningen. 

 Overzicht van de musea uit de streek 
 Literatuuroverzicht 
 Mineralenindex 
 Vindplaatsenindex. Dit is geen luxe, omdat in het gebied de grenzen de laatste 100 

jaar vaak werden aangepast en plaatsnamen in verschillende talen gangbaar waren 
en nog steeds zijn. De index bevat kruisverwijzingen naar namen in verschillende 
talen. 

 
Het formaat is 170 X 240 mm, bevat 480 pagina's met meer dan 550 kleurfoto's, en is 
ingebonden met een harde kaft. Het werd aan het begin van de zomer van dit jaar 
uitgegeven. De prijs is 79 euro. 
 
De MKA zou de MKA niet zijn als we u niet de gelegenheid zouden geven om het boek 
tegen een lagere prijs in huis te halen. We zullen het boek waarschijnlijk kunnen bestellen 
tegen 60 à 65 euro (incl. BTW en verzendingskosten). Wie geïnteresseerd is schrijft voor 
25 september 2002  65 euro over op bankrekening nr. 001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, 
Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Nederlandse leden schrijven hetzelfde bedrag 
over op de girorekening van de MKA (zie binnenkaft). Dit bedrag bevat geen bijdrage voor 
herverzending in België/Nederland, en geldt dus alleen bij afhaling op een vergadering of 
bij een andere gelegenheid. Bij levering ontvangt u het wisseldgeld cash terug. 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 

14-15/9  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.cmpb.net 

 
13-15/9 CZ PRAAG. Vystaviste, Praha 7. <sberatel@ppa.cz> www.ppa.cz 
14-15/9 D HANNOVER. Congress-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
14-15/9 D IMSBACH.  Gemeindehalle. Beurs (M-F). <donnersberg-touristik@t-online.de> 
14-15/9 A LINZ. Volkshaus Binderlichl, Uhlandgasse 5. Beurs (M-J). 10-18/10-17 h. 

<jrmineral@aol.com> 
14-15/9 A WIEN.  Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
14-15/9 F LA ROQUE-D'ANTHERON (13).  Foyer rural. Beurs (M-F). 
14-15/9 F SAINT-PANTALEON/AUTUN (71).  Salle polyvalente, rue Antoine-clément. Beurs (M-F). 
14-15/9 CH LUGANO. Kongreshal. 14-18/9-17 h. Beurs (M-F). 
14-15/9 CH CREMONA. ITIS Torriani, Via Seminario. MM-bijeenkomst. 
15/9  D DARMSTADT-EBERSTADT.  Ernst-Ludwig-Saal. 10-17 h. Beurs (M-F). 
15/9  D AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. 10-17.30 h. Beurs (M). 

<rlaubenbacher@aol.com> 
15/9  D GERA.  Klubzentrum "Comma", Heinrichstrasse 47. 10-16 h. Beurs (M-F). 
15/9  D RENDSBURG.  Nordmarkhalle, Willy-Brandt-Platz 1.  
15-21/9 I RIDNAUN/STERZING. Mijnbouw-workshop. <benno.baumgarten@provinz.bz.it> 
21/9  D PÖHLA. Luchsbachtal, Bergbaugelände. 9-16 h. Beurs (M). 
21/9  CZ PRIBRAM. Dum kultury. 7-14 h. Beurs (M). <marcinikova@diamo.cz> 
21-22/9 D GÜRZENICH. Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs. 
21-22/9 D GÜTERSLOH.  Stadthalle. 14-18/11-17 h. Beurs (M-F). <s.huebner@stadthalle-gt.de> 
21-22/9 A KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
21-22/9 I MERANO/DORF TIROL. Raiffeisensaal, Vereinshaus Dorf Tirol. 9-19/9-17 h. Beurs (M). 
21-22/9 D STRAUBING. Ausstellungshallen am Hagen. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 

<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de> 
21-22/9 F ANTIBES / JUAN-LES-PINS 506).  Palais des Congrès, Square Sidney-Bechet. 
22/9  D AUGSBURG. Kongresshalle. 10-17 h. Beurs (M). 
22/9  D BAD SOODEN-ALLENDORF.  Veranstaltungshalle. 10-17 h. Beurs (M). 
22/9  D SIEGEN. Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). <mineralnst@aol.com> 
22/9  D WESEL. Niederrheinhalle. Beurs (M). 
28-29/9 D CLAUSTHAL-ZELLERFELD.  Stadthalle. 
28-29/9 F SAINT-JULIEN-LES-VILLAS / TROYES (10). Salle polyvalente, Allée du château des 

Cours. Beurs. 
28-29/9 F BLOIS (41). Centre à la Halle aus grains. Beurs (M-F-E). 
28-29/9 F MONTMAGNY (95).  Salle des fêtes, Place de la Livision-Leclerc. Beurs (M-F). 

<claude.messien@wanadoo.fr> 
28-29/9 NL DEN HAAG. Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<d.knoester@worldonline.nl>, www.xs4all.nl/~lapida/ 
28-29/9 D KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
28-29/9 CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E). 

<mineralien62@hotmail.com> 
28-29/9 A WIEN. Wiener Stadthalle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). www.vmoe-wien.at 
 

29 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> 
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28-29/9 D NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de> 
www.frankenboerse.de 

29/9  I DOMODOSSOLA. Dopolavoro Ferroviario (bij station). Beurs (M). 
29/9  D DRESDEN. TU, Dülferstrasse. 9-16 h. Beurs §M-F). 
3/10  D BAD KISSINGEN. Tattersall, Reithausplatz 1. 10-17 h. Beurs (M-J). 

<mwalter159080534@aol.com> 
3/10  D BOTTROP.  Museum-quadrat, Stadtgarten. 10-16 h. Ruil-beurs (M-F). 
3-6/10  RUS SINT-PETERSBURG.  Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F-J). 

<info@gemworld.ru> wwwgemworld.ru 
4-6/10  RO CLUJ-NAPOCA. Foaierul Casei Universitarilor, Str. Emm de Martonne. 9-18/9-17 h. Beurs 

(M-F-E). <ampgar@bioge.ubbcluj.ro> 
5/10  D ERFURT. Foyer Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. Beurs (M-F). 
5/10  CZ JABLONEC. Sal Restaurace, sportovni areal Strelnice v Jablonci nad Nisou. 7.30-15 h. 
5/10  D SCHLEMA. Kulturhaus "Aktivist", Bergstrasse 22. 9-16 h. Beurs (M). 
5-6/10  D DREIEICH. Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <y.r.wag@t-

online.de> 
5-6/10  D ERDING.  Stadthalle. 10-18/10-17 h. <riamayer@web.de> 
5-6/10  A WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. Beurs (M). <otto.lang@salzburg.co.at> 

www.mineralienmessen.at 
5-6/10  F WASQUEHAL / LILLE (59).  Salle des fêtes du Centre. Beurs (M-F). 
5-6/10  F TOURNEFEUILLE (31).  Beurs. 
5-6/10  F NANTES (44). Palais des Expositions de la Beaujoire. Beurs (M-F). 
5-6/10  F BERRE-L'ETANG (13). Salle polyvalente. Beurs (M-F). 
5-6/10  F BOURGES (18). Centre socio-culturel EADS Aérospatiale Matra-Missiles. Beurs. 
6/10  D BÜHL.  Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
6/10  D GROSSENLÜDER/FULDA. Bürgerhaus. 10-17.30 h. Beurs (M-F). 
6/10  D KERPEN. Jahnhalle, Jahnplatz 3. 10-17 h. Beurs (M-F). 

www.speedy-promotion.de/mineralienboerse 
6/10  A MELK. Wachauerhof, Gasthof Teufner. 9-17 h. Beurs (M, géén J, géén handelaars). 
6/10  D NEUENRADE. Hotel Kaisergarten. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
6/10  NL SEVENUM. De Sevewaeg, Markt. 11-17 h. Beurs (M-F). <rayer.mineralen@planet.nl> 

rayerminerals.homestead.com 
6/10  D WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F). 
6/10  D WUPPERTAL-ELBERFELD.  Breuersaal (tegenover Fuhlrott-Museum), Auer Schul-

strasse. 120-17 h. Beurs (M-F). www.vfmg-bergmark-wuppertal.de 
11-12/10 SR BRATISLAVA. Cultus-dom Kultury ruzinov, Ruzinovska 28. 10-19/9-18 h. Beurs (M). 

<kamenazdravie@szm.sk> www.kamenazdravie.sk 
11-12/10 CZ PLZEN. Dum kultury Inwest, Americka 49. Beurs. <kosikova@dk-inwest.cz> 
11-13/10 BG SOFIA. Nationaal museum, Tscherni Vrach Blvd. 4 10-19 h. Beurs (M). <borsa@web.bg> 
11-13/10 E VIGO (PONTEVEDRA). Renbaan (Estacion de renfe). 11-21 h. Beurs (M). 
12-13/10 CH GENEVE. Palexpo, bij de luchthaven. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-E). 
12-13/10 F THIONVILLE (57). Théâtre municipal. Beurs (M-F). 
12-13/10 F TOURS (37).  Parc des expositions, hall 3.  
12-13/10 D BREMEN. Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 
12-13/10 A KLOSTERNEUBURG. Babenbergerhalle. 12-17/10-17 h. Beurs (M-F-E). 
12-13/10 D MILTENBERG.  altes Rathaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
12-13/10 DK NAESTVED.  Naestved Hallerne, Rolighedsvej 20. Beurs (M-J). 
12-13/10 A SALZBURG/HALLEIN.  Salzberghalle. Beurs (M). <otto.lang@salznburg.co.at> 

www.mineralmessen.at 
12-13/10 H SOPRON. GYIK-Ifjusagi Kozpont, Erzsébet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 
12-13/10 D ULM. Donauhalle. Beurs (M-F). <mfbierweiler@gmx.de> 
12-13/10 D VILLINGEN-SCHWENNINGEN.  Messegelände. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
13/10  D BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E). 
13/10  D DARMSTADT.  Orangerie. 10-17 h. Beurs (M-F). 
13/10  D HAMELN.  Rattenfängerhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E). 
13/10  A INNSBRUCK.  Grosser Stadtsaal, Universitätsstrasse. 9-17 h. Beurs (M). 
13/10  D MANNHEIM/NECKARAU. VHS am Markt, Friedrichstrasse 13a. 9-17 h. Beurs (M-F). 

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact op te 
nemen met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. 
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Van links naar rechts Viktor Swan, Gerard Barmarin, Don Newsome, Bob Fendrich, Arden 
Fendrich 

 
De FMS, of Fluorescent Mineral Society, is een Amerikaanse vereniging van verzame-
laars van fluorescerende mineralen die vroeg in de jaren ‘70 werd opgericht door Don 
Newsome. De MKA is, als vereniging, lid van de FMS maar enkele MKA’ers zijn er indivi-
dueel lid van. Nu is het moeilijk voor een vereniging in een land dat zo groot is als de Ver-
enigde Staten om haar leden bij elkaar te krijgen op een vergadering, daar moet je geen 
tekening bij maken. Waneer zulk een vereniging dan ook nog een Europese afdeling heeft 
is de boot helemaal aan !  
 
De Europese leden zijn nagenoeg helemaal op e-mail of het clubblad aangewezen om te 
communiceren en te weten wat er omgaat. Nu wilde het toeval dat Don Newsome, stichter 
en oud-voorzitter van de FMS een reis doorheen Duitsland ging maken. De logische 
vraag van Don was dan ook of hij misschien enkele (lees: zoveel mogelijk) van de 
Europese leden kon ontmoeten. Van het één kwam het ander en we besloten er een 
“happening” van te maken waarbij de Europese leden uitgenodigd werden. Uiteindelijk zijn 
er wel een 17-tal Europese leden plus één Amerikaanse docent aan de universiteit van 
Magdeburg, Duitsland, die voor een drietal jaren in Europa verblijft.  
 
De organisatie van zulk een manifestatie is misschien een zaak van simpel overleg, het 
welslagen ervan hangt grotendeels af van de timing en timing was nu net de factor die we 
niet in de hand hadden. We konden Don Newsome moeilijk vragen om nog eens terug te 
komen op een tijdstip dat de wereldbeker voetbal, de examens en de proclamatieplechtig-
heden afgelopen waren. Omdat de meeste leden van de Europese FMS in België wonen 
(7 van de 17) werd besloten de bijeenkomst ook hier te laten plaatsvinden. Uiteindelijk 
bleek dat een aantal mensen om diverse redenen moesten afhaken, waardoor slechts de 
Belgen en drie Amerikanen aan de bijeenkomst deelnamen.  
 

eeuurrooppeessee  ffmmss  bbiijjeeeennkkoommsstt  
jjuunnii  22000022  

aaxxeell  eemmmmmmeerrmmaannnn  
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Paul Van hee en Bob 
Fendrich in volle ruiloperatie. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dag 1 : vrijdag 21 juni 
 
Kort na de middag kwamen we bij elkaar ten huize van ons medelid Piet van Hool. Na het 
grondig bekijken van de verzameling van Piet, waarbij vooral de mooie en grote 
Venezolaanse diamanten opvielen, ging het richting kelder alwaar Piet een aanzienlijk 
deel van de aardkorst heeft geaccumuleerd. Ik wil maar zeggen dat je de uitdrukking “de 
wereld is klein” leert relativeren als je het stuk ervan te zien krijgt dat Piet in zijn kelder 
heeft liggen. Dozen, kisten, kratten, schabben en nissen vol met fluorescerende 
mineralen. 
 
Na het bekijken en betasten van de specimens gingen we terug naar boven waar Gerard 
ons trakteerde op een korte maar gedegen multimediale uiteenzetting (CD-ROM) over de 
geschiedenis van de luminescentie. Deze lezing zal binnenkort ook voor de MKA gegeven 
worden en is zéér de moeite waard. Het blijkt dat Piet ook een verzameling gekleurd glas 
heeft van de Val St. Lambert fabrieken. De stukken in zijn collectie dateren van rond de 
eeuwwisseling (de voorlaatste eeuwwisseling uiteraard) en zijn groengeel gekleurd door 
middel van uraanoxiden. De hele collectie fluoresceert daardoor sterk groengeel. 
 
Eén verdieping hoger bleek Piet nog meer mineralen in de kast te hebben liggen, zowel 
fluorescerend als niet fluorescerend. Tenslotte konden we nog een vleugje van Piet’s 
verzamelwoede opsnuiven op diens zolder. Daar kan je jezelf uitleven in de meer 
archeologische en paleontologische aspecten van de graafkunst… Al bij al kom je ogen 
en tijd te kort als je alles wil zien wat Piet in zijn kasten heeft liggen. 
 
Rond 17 uur  trokken we richting Paul Van hee die ook nog een boel leuks in huis heeft 
qua fluorescerende mineralen. Hier kregen we versterking van Guido en Vera Rogiest, 
Rik Dillen en natuurlijk Paul’s echtgenote Anny. De kasten vol met attractieve specimens 
hielden ons een goed uur bezig totdat het tijd was om eens aan het avondeten te denken. 
Een stemmig restaurant was dé ideale omgeving om eens met onze Amerikaanse 
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Gerard Barmarin 
brengt Don Newsome 
en Bob Fendrich de 
ware leer... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vrienden van gedachten te wisselen. Op zo’n momenten merk je dat er soms grote ver-
schillen bestaan tussen West Europa en Amerika op cultureel én gastronomisch vlak. Het 
bleek echter dat Belgen en Amerikanen minstens één ding gemeen hebben ; ze hebben 
allebei slaap nodig ! Kort voor middernacht maakten we er dus een eind aan en brachten 
onze gasten terug naar hun hotel. 
 
Dag 2 : zaterdag 22 juni 
 
Op de middag kwamen Don, Bob en Arden bij mij thuis mijn collectie bekijken. Don was 
speciaal geïnteresseerd in de techniek die ik gebruik om stereobeelden te maken van 
fluorescerende mineralen. De opstelling werd dan ook uitgebreid gefotografeerd ter lering 
van het thuisfront. Daarbij bleek dat de Canon Powershot G2 die Don gebruikt, een ge-
schikt toestel lijkt te zijn om fluorescentie te fotograferen. Er werd wat ruilmateriaal verza-
meld en daarna trokken we naar Brasschaat waar Guido en Vera Rogiest een staaltje van 
Vlaamse gastvrijheid ten beste gaven. 
 
Na het bekijken van Guido’s verzameling werd getracht een CD-ROM op te starten die 
Don Newsome had voorbereid. De CD bevatte foto’s van het Sterling Hill Mining Museum, 
het Thomas S. Warren Museum of Fluorescence (waarvoor enige tijd geleden specimens 
geronseld werden op de MKA) en het Franklin Mineral Museum. Jammer genoeg was er 
blijkbaar iets misgegaan met de CD en kregen we de foto’s niet te zien. 
 
Tijdens onze pogingen om de CD te lezen werden we plots opgeschrikt door enig 
telefoongerinkel. Het bleek een support-call te zijn van FMS president Rodney Burroughs 
die om 6 uur ’s ochtends was opgestaan om ons vanuit Tarzana, California een succes-
volle meeting toe te wensen en zijn appreciatie te laten blijken voor de geleverde inspan-
ningen. Al bij al toch een riem onder het hart en een indicatie dat er nood is aan enige be-
weging, wil de Europese FMS niet verweren tot een Belgische FMS. Volgend jaar wellicht, 
Rodney ? 
 
Na dit “long distance”-intermezzo gingen we over tot enige ruilbewegingen waarbij de 
kwaliteit van de uit Amerika meegebrachte specimens veruit groter was dan de af-
metingen ervan. Een rood fluorescerend calciet enkelkristal op matrix uit Landelies ver-
wisselde van plaats met een mooi specimen violet fluorescerende pectoliet van de Pou-
drette Quarry, Mt St. Hillaire, Canada. De eindvlakken van dit specimen fluoresceren bo-
vendien groen, hetgeen een schitterend contrast oplevert. Ook de typische witte bariet in 
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rode calciet (fluorescentie althans) van Franklin verwisselde van eigenaar. Don had ook 
enkele “door-prizes” meegebracht van de Horn Silver Mine, zuidelijk helling van de San 
Francisco Mountain Range, Frisco, Utah : 
  
 massief smithsoniet met een hele sterke rode fluorescentie met een vreemde magenta 

zweem, enkel korte golf UV  
 massief sfaleriet met oranje, groene, gele en rode fluorescentie, hevigst onder lange 

golf UV. De specimens zijn bovendien sterk triboluminescent hetgeen wil zeggen dat 
ze oranje “vonken” lijken af te geven wanneer je er in het donker met je vingernagel 
over krast. Ook vertonen ze zéér sterke fosforescentie. 

 
Tot besluit van deze dag kregen we van Don Newsome  het verhaal te horen van hoe hij 
zelf begon met het verzamelen van fluorescente voorwerpen en hoe hij tenslotte de FMS 
oprichtte. Het is niet onmogelijk dat dit verhaal ooit in Geonieuws zal verschijnen want het 
is op zijn minst interessant uit historisch oogpunt. Het was dan ook eerder 19 h dan 18 h 
toen de vergadering eindigde. 
 
Dag 3 : zondag 23 juni 
 
Het zou bijzonder flauw zijn om onze Amerikaanse gasten naar huis te sturen zonder hen 
de gelegenheid te geven om eens zelf wat uit de grond te halen. Het is echter niet evident 
om in België nog een groeve te vinden die zonder meer toegankelijk is en waar je 
bovendien ook nog fluorescerende zaken vinden kan. Gelukkig wist Herwig Pelckmans 
een leuk alternatief en stelde een trip naar de Eifel voor. Dat viel, ondanks de afstand in 
goede aarde en bij meerderheid van stemmen werd dat dan ook ons doel. Jammer 
genoeg waren Bob en Arden Fendrich niet in staat om mee te gaan.  
 
Vermits Herwig al een eind in de goede richting woont en Gerard vanuit een hele andere 
richting moet komen (ten zuiden van Brussel), was het meest voor de hand liggend om af  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bimsgrube in 

Mendig, Eifel, 
Duitsland, 

23 juni 2002 
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te spreken op een plek nabij het doel. De uitverkoren locatie was de uitspanning “Vulkan-
brauerei”, Laacher-See-Str. 2 te Mendig. Het is een oude brouwerij annex museum annex 
restaurant met gezellige uitstraling. We kwamen rond de middag samen en werden er 
prompt door Don Newsome op een maaltijd getrakteerd. De man wou beslist iets terug-
doen voor het warme onthaal dat hij kreeg. 
 
Na de maaltijd trokken we naar de Bimsgrube Mendig waar ons rijke vondsten van oranje 
fluorescerend noseaan in sanidiniet-gesteente en hauyn beloofd werden. We hadden in 
het gezelschap slechts één draagbare UV-lamp op batterijen die naam waardig en dat 
was de Superbright 2000 SW van Don. Mijn zelfgeknutselde korte en lange golflampen 
zijn wel handig als het donker wordt maar onder een felle namiddagzon heb je er absoluut 
niks aan. Dan moet de kracht van de Superbright 2000 redding brengen.  Het principe 
was dan ook simpel: Don  maakte zich in kleermakerszit zo klein mogelijk met een 
ondoorschijnend en donker jasje over het hoofd gedrapeerd en bekeek zo de stenen die 
wij aandroegen. Na een tijdje kregen we door dat de witte stenen met de verglaasde stuk-
ken erin het gezochte materiaal waren met de sterke oranje fluorescentie. Ook de kris-
talletjes van noseaan die je daarin vind zijn zéér sterk fluorescent. 
 
Vanaf dat ogenblik werden we regelmatig opgeschrikt door kreten van verrukking vanuit 
de donkerblauwe terp waarin Don Newsome zich had getransformeerd. De meest gehoor-
de waren “Oh my… look at this” en “Waaaaw, this is definitely a keeper!”. Een Duits echt-
paar van middelbare leeftijd dat blijkbaar ook naar mineralen aan het zoeken was kwam 
ons vriendelijk begroeten. Na een korte uiteenzetting van hunnentwege vroeg ik of ze de 
foto’s van Eddy Van Der Meerssche kenden. Het antwoord was even duidelijk als 
veelzeggend “Ach ja, der Eddy ! Wer kennt ihn nicht ? Hier ist er berühmter als Rudi 
Carell”. Voor de micro-mounters was blijkbaar ook één en ander te vinden, getuige de 
mooie titaniet die Piet in zijn zak mocht steken en de alomtegenwoordige diepblauwe 
hauyn. Na een dik uur in de volle zon (het was 31°C die dag) vonden we het welletjes en 
zochten de drinkbak op. 
 
Van links naar rechts : Piet Van Hool, Gerard Barmarin, Don Newsome, Herwig Pelckmans 
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Enkele frisse blikjes vocht later trokken we naar de Schellkopf bij Brenk. Hier is het ge-
steente geen zachte puimsteen of pyroklastisch gesteente maar bikkelharde fonoliet. Fo-
nos betekent trouwens in het Grieks "klank", en die krijg je wanneer je met de hamer op 
een fonolietbrok slaat. Dat geeft een glasachtig geluid. Ook de naam “Schellkopf” komt 
van het Duitse werkwoord “Schellen” wat zoveel betekent als “luiden” met een klok of bel. 
Enfin, in die harde brokstukken die overal verspreid liggen zitten kleine noseaankristal-
letjes. Deze hebben geen mooie vorm maar zitten als glasachtige korreltjes van een paar 
millimeter verspreid in het gesteente. Ze fluoresceren wel oranje in uitsluitend lange golf 
UV. 
 
In de rekspleten die in het gesteente vaak voorkomen vonden we witte phillipsiet die zwak 
groen blijkt te fluoresceren maar dit keer enkel onder korte golf. Don Newsome vestigde 
de aandacht op het voorkomen van een groenachtige aanslag op sommige stenen. Dit 
was waarschijnlijk carnotiet wat niet fluoresceert door de aanwezigheid van het vanadaat-
anion dat sterk gekleurd is. Het carnotiet is een aanduiding voor de aanwezigheid van 
uranyl in deze groeve en meteen een mogelijke verklaring voor de groene fluorescentie 
van het phillipsiet. In deze groeve zou ook calciet moeten voorkomen in kristallen tot 2 cm 
maar zoveel geluk hadden we niet. Een schitterend panorama van de streek krijg je van 
boven op de Schellkopf en dat is zéér de moeite ! Tenslotte stelde Don Newsome voor 
om samen ergens te gaan eten hetgeen we dan ook deden na een rit tot in België. 
 
Wat we vooral geleerd hebben gedurende deze bijeenkomst is dat we allemaal een leuke 
ervaring rijker zijn en er een paar vrienden bij hebben gekregen. De MKA is nu gekend in 
Amerika als een uitzonderlijk gastvrije vereniging en dat is toch niet niks. Bovenal zijn we 
allemaal een paar goeie specimens rijker geworden en daar zeg je als echte glowhound 
niet nee tegen. 
 
Dankwoord 
 
Ik wil langs deze weg iedereen die aan deze meeting meewerkte nog eens hartelijk 
bedanken voor de gedane moeite. Ik weet dat het soms moeilijk is om een hele bende 
volk te ontvangen en ik ben onder de indruk van jullie inzet. Piet en Nicole Van Hool en 
Guido en Vera Rogiest voor het hosten van de bijeenkomst. Paul en Anny Van hee voor 
de ontvangst en de gastronomische organisatie van de zaak. Herwig en zijn gezin voor de 
goeie leiding van de field-trip, Gerard voor de gedegen voordracht en tenslotte mijn eigen 
vrouw Christel en Greta Saeys voor het entertainen van Arden Fendrich die wat verloren 
liep tussen de stenen. Laat gezegd zijn dat Don, Bob en Arden vooral onder de indruk 
waren van de spirit in onze groep en de individuele inzet. 
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Na 14 jaar deelname als standhouder, in het gerenommeerde theater en in de tent 
"Passion Minéralogique" kon ik de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines de laatste twee jaar 
als bezoeker ervaren. De sfeer en ambiance die deze beurs uitstraalt heeft iets van een 
grote kermis, die elk jaar nog wat onoverzichtelijker wordt. Op zo'n evenement valt veel te 
beleven op de zoektocht naar zeldzame en/of mooie mineralen. Dat je voor uitzonderlijk 
mooie specimens diep in je beugel moet tasten zal niemand verwonderen, maar voor de 
verzamelaar die die zeldzame mineralen in micro-mount formaat zoekt zijn de prijzen hier 
nog betaalbaar. Deze beurs blijft boeien, en een bezoek is de moeite waard, al was het 
alleen maar om de sfeer. 
 
Een overzicht geven van wat er aangeboden word is onmogelijk, maar ik zal proberen een 
impressie te geven van al het moois dat er te zien is ongeacht de prijzen. Het loont 
namelijk ook de moeite om naar mooie en interessante mineralen te kijken, ongeacht hun 
prijs. Er zijn vaak unieke stukken te zien die in een museum thuishoren, en je kunt er zo-
maar van genieten. Naar een schilderij of beeldhouwwerk van een beroemde kunstenaar 
ga je toch ook kijken, ondanks het feit dat je niet in de mogelijkheid ben het aan te kopen. 
Bekijk het op deze manier en je zal veel plezier beleven aan een beursbezoek op een van 
de  wereldvermaarde beurzen. Als je tijd hebt om wat langer in de streek te blijven dan 
kun je het trouwens combineren met een bezoek aan de meteoriet-evenementen in Ensis-
heim, waarover verder meer.    
. 
De beurs van Sainte-Marie-aux-Mines 
 
Zoals ieder jaar is het opstellen van de beurs een chaos. Alweer is er een terrein 
bijgekomen met een hele reeks nieuwe standhouders. Vaak primeert daarbij kwantiteit 
eerder dan kwaliteit, met veel geslepen materiaal uit Brazilië, kralen, juwelen en 
geschenkartikelen. 
 

ssaaiinnttee--mmaarriiee--aauuxx--mmiinneess  22000022  
eennssiisshheeiimm  22000022  

ggeeoorrggeess    ccllaaeeyyss  
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Spectaculaire afghanietkristallen 
van Sar-e-Sang, Afghanistan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We stappen dus al gauw naar de interessante plaatsen zoals het theater en twee tenten 
waar  goede mineralen aangeboden worden. 
Nieuwe vondsten zijn zeldzaam, toch hebben we er een paar genoteerd. 
 
Een primeur is diepblauwe afghaniet van  Sar-e-Sang, Afghanistan. We zagen ook 
prachtig groene doorzichtige demantoid (een variëteit van grossulaar) van Soghan, 
provincie Kerman in Iran, prachtige glasheldere fluorietkristallen op matrix van 
Dalnegorsk, en parisiet met aegerien op microklien  van het Zomba gebergte in Malawi, 
Afrika. Net zoals in het begin van dit jaar in Tucson werden ook oranjerode 
poldervaardietkristallen op matrix aangeboden afkomstig van de N’Chwaning II mijn, 
Kuruman, Kalahari woestijn, Kaap provincie, Zuid-Afrika. Spectaculair, zowel qua 
kristalvorm als qua prijs was hematiet pseudomorf na magnetietkristallen met als 
vindplaats Patagonië in Argentinië. Wat naspeurwerk leerde ons dat het gaat om kristallen 
afkomstig van de Payun Matru vulkaan in het departement Malargue in de staat Mendoza. 
 
 
Uniek in ieder geval was een fersmanietkristal van 2.5 cm in mikroklien van het Kola 

Prasemkwarts-kristallen van 
Serifos, Griekenland 



 
160  Geonieuws 27(7), september 2002 

schiereiland in Rusland. Groepen prachtige rode kwartskristallen in waaiervorm van 
Dalnegorsk, Rusland behoren ook tot het topaanbod. Gewoon mooi zijn ook enkele 
specimens van groepen met spessartienkristallen, soms met kwarts, van de omgeving 
van Tongbei, Yunxiao district, Jujan, China. Natuurlijk zijn er ook de klassiekers zoals 
prachtige specimens van aquamarijn, morganiet, toermalijn van Gilgit in Pakistan. 
Terug van weggeweest zij de prasemkwarts kristallen van Serifos, Griekenland. Er 
waren droomspecimens van groepen fluorapophylliet van Momin Akhada, Maharashtra, 
India. Ook was er een aanbod van pentagoniet, afkomstig uit de Whagoli groeve in de 
omgeving van Poona, India, waar het laatste jaar de mooiste cavansiet gevonden is. 
 
Ook blijft betoverend mooi de dieprode vanadiniet kristallen op bariet afkomstig van 
verschillende vindplaatsen in omgeving van Mibladen, Marokko. 
Ook Madagascar blijft productief. Licht gecorrodeerde heldere hexagonale prismatische 
oranjegele heliodoor beryl kristallen behoren tot het nieuwe aanbod. Ze zijn afkomstig 
van Fitampito uit de omgeving Fianarantosa. 
 
Zoals je opmerkt blijft het aanbod aan goede specimens behoorlijk. Het is onmogelijk alles 
te beschrijven maar deze impressie moet je ertoe verleiden om het volgend jaar eens zelf 
te gaan bekijken. En 's avonds eens gezellig met vrienden herinneringen ophalen bij een 
lekker glas Elzaswijn, een stuk Münsterkaas en Frans brood is ook plezierig ! 
 
Het meteorieten-evenement van Ensisheim 
 

Dit evenement werd voor de derde maal ingericht in het 
“Palais de la Regence” in het centrum van Ensisheim. De-
ze gemeente is wereldvermaard omwille van de meteoriet  
die er gevallen is op 7 november 1492. Het prachtige weer 
nodigt uit voor een bezoek aan deze beurs die iets 
buitenaards heeft. Bij de ingang vind je een tent afkomstig 
uit de Sahara, met sterrenkijkers voor het nachtelijk 
evenement. Neem er de Elsaswijn en locale culinaire 
geneugten erbij en de ambiance is verzekerd. 
 

Dit jaar was het thema de verjaardag van Théodore Moned met een tentoonstelling over 
zijn leven van deze beroemde meteorietenspecialist. Een van de thema's was de 
geheimzinnige Lybische woestijn, met de jacht op Lybisch glas (fulgurieten, bestaande uit 
bij een blikseminslag gesmolten zand). De voordrachten over het woestijnachtig aspect 
van Mars, de  Lybische woestijn, het heelal, planeten en meteorieten waren bijzonder 
boeiend, met gerenommeerde sprekers zoals L. Carion en J.C. Lefèbre. 
 
En dan was er natuurlijk de eigenlijke meteorietenbeurs. Kleine fragmenten van de maan 
waren natuurlijk een publiekstrekker. Verder waren er tal van ijzer-nikkel meteorieten  
afkomstig van verscheidene beroemde vindplaatsen zoals Sikhote-Alin in Rusland,  
Gibeon in Namibië en de provincie Chako in Argentinië. 
 
Er waren prachtige gepolijste stukken pallasiet (steen-ijzer meteorieten) waarin de 
doorschijnende olivijn mooi tot zijn recht komt in de metallische matrix. Verder waren er 
de minder goed herkenbare, maar minstens even interessante steenmeteorieten 
(chondrieten en achondrieten) afkomstig van verschillende vindplaatsen uit de hele we- 

2 
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reld. Ook prachtig gevormde tektieten afkomstig van de Filippijnen waren tentoongesteld 
alsook Lybisch glas en moldavieten. Vele van de handelaars zijn goed onderlegd wanneer 
je om informatie vraagt zowel over de meteorieten als over de vindplaatsen en niet 
onbelangrijk is de gezellige sfeer die er heerst. 
 
Tenslotte kon je een replica van de lokale meteoriet van Ensisheim bewonderen met 
uitgebreide historische en wetenschappelijke informatie, en een overzicht van de lokale 
zoutwinning door de eeuwen heen. Volgend jaar : allen daarheen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meteorieten 't 
allen kant in 
Ensisheim ! 

Een beetje Sahara in 
Esisheim... 
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Het is blijkbaar niet de eerste keer dat crandalliet op tafel wordt gelegd als mineraal van 
de maand. Dat gebeurde ook in juni 1982, zij het niet exclusief. Toen werden namelijk een 
aantal mineralen van Blaton aangeboden (ISRAEL, 1982). Eerder een “vindplaats van de 
maand” was dat toen. 
 
Kristallografie 
 
Crandalliet behoort tot het trigonale stelsel en binnen dit stelsel tot de romboëdrische 
klasse1. Sommige auteurs nemen aan dat de modale lezer wel zal weten dat met 
“rhombohedral” toch naar het trigonale stelsel verwezen wordt en laten het “trigonaal” ge-
woon weg. Het gebruik van verschillende termen om hetzelfde te zeggen kan ook zeer 
verwarrend zijn als je, als leek, je bronnen gaat vergelijken. Zo noemt webmineral.com de 
rhomboëdrische klasse “hexagonaal skalenoëdrisch”. 
 
Een andere veel voorkomende verrassing is dat crandalliet, en andere mineralen 
behorend tot het trigonale stelsel, vaak als hexagonaal opgegeven worden. Dit doet de 
puristen onder ons natuurlijk gruwen en wenkbrauwen fronsen maar het is blijkbaar een 
bediscussieerbare stelling om het trigonale stelsel te beschouwen als een sub-klasse van 
het hexagonale stelsel. Het is een beetje zoals een vierkant een speciaal geval is van een 
ruit of rechthoek. Het duurde tot 1974 vooraleer de juiste kristalstructuur van crandalliet 
bepaald werd door ene meneer BLOUNT  (1974). 
Qua morfologie treffen we crandalliet aan in een behoorlijk aantal vormen en aggregaten: 
prismatisch, rozetten, vezelig, massief, knollen, botryoidaal, korrelig, radiaalstralig.  
 
                                                 
1 Ruimtegroepsymbool:  R-3m. Roosterparameters: a = 7.01 A, c = 16.19 A, 3 formule-eenheden/elementaire 
cel. 

mmiinneerraaaall  vvaann  ddee  mmaaaanndd  
ccrraannddaalllliieett  

aaxxeell    eemmmmeerrmmaannnn  



 
Geonieuws 27(7), september 2002  163 

Ethymologie 
 
Het mineraal dat in 1917 ontdekt 
werd door G.F. Loughlin, verbonden 
aan de United States Geological 
Survey, U.S.G.S., werd genoemd 
naar Milan L. Crandall Junior, een 
Amerikaans ingenieur uit Utah. Cran-
dall Junior had sterk bijgedragen aan 
een studieproject van de U.S.G.S. 
en werd op die manier beloond voor 
zijn moeite. Crandalliet werd 
beschreven door Loughlin en Schal-
ler. De meest gangbare triviale be-
namingen of synoniemen zijn calcio-
wavellite, kalkwavellit, lime-wavellite, 
pseudo-wavellite en deltaiet.  
 
Chemische samenstelling 
 
In de meeste literatuur vind je de for-
mule CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O. De re-
centste uitgave van Strunz ’s Minera-
logische tabellen, de met tromgerof-
fel en bazuingeschal aangekondigde 
9de editie, geeft echter een 
duidelijker beeld van de chemische 
samenstelling van het mineraal, namelijk CaAl3[(OH)6|PO3OH|PO4]. 
 
Crandalliet is een fosfaat waarbij een aantal vreemde ionen (Sr, Ba, La, Ce en Pb) het 
calcium gedeeltelijk kunnen vervangen. Zoals gebruikelijk worden deze niet-stoechiome-
trische vervangers in de formule vaak tussen haakjes gezet, samen met het element dat 
vervangen wordt, bijvoorbeeld (Ca,Sr,Ce,La,Pb)Al3[(OH)6|PO3OH|PO4].  
Ook is fosfor gedeeltelijk uitwisselbaar met arseen wat dan aanleiding geeft tot 
arsenocrandalliet. Dit laatste is een erkend mineraal, in tegenstelling tot strontium-cran-
dalliet wat een variëteitnaam is voor crandalliet, waarin een substantieel deel van calcium 
is vervangen door strontium (Cassedanne en Barreto, 1991). De theoretische chemische  
samenstelling van crandalliet wordt weergegeven in de volgende tabel. 
 

% element % oxide-equivalent 
9.68 Ca 13.54 CaO 

19.55 Al 36.94 Al2O3 
14.96 P 34.28 P2O5 

1.70 H 15.23 H2O 
54.10 O  

100.00  100.00  
 
Fysische kenmerken 
 
Crandalliet is een wit, grijs of geel tot bruingeel mineraal met een hardheid van 5 op de 
schaal van Mohs. De dichtheid bedraagt 2.78 à 2.92 g/cm³. Naargelang van de morfologie 
kan de glans variëren van een glasglans tot mat, zelfs aardachtig. Het kan zowel opaak 
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zijn als doorschijnend en zelfs trans-
parant. De streekkleur is wit. Zeer tot 
mijn ontgoocheling en ongetwijfeld ook 
de uwe, fluoresceert crandalliet niet on-
der UV-licht. 
 
Genese 
 
Crandalliet is een secundair mineraal dat 
ontstaat in aluminiumhoudende sedi-
mentgesteenten ten gevolge van de af-
braak van andere fosfaatmineralen. 
Sommige populaire bronnen spreken van 
een hydrothermale vorming en een enke-
le auteur voegt daar dan nog “vorming bij 
zeer lage temperatuur” aan toe. In feite 
komen er geen hydrothermale processen 
kijken bij het ontstaan van crandalliet. De 
term “hydrothermaal” impliceert de aan-
wezigheid van warm water van geother-
mische oorsprong. Crandalliet ontstaat 
echter door de inwerking van gewoon 
grondwater op fosfaatmineralen bij lage-
re temperaturen. Het komt vaak voor in 
gezelschap van andere fosfaten zoals 
wavelliet, wardiet en in variscietknollen. Het is op zicht niet altijd gemakkelijk te onder-
scheiden van wavelliet qua uitwendige vorm; beide mineralen komen voor in rozetvormige 
en sferische aggregaten. Crandalliet komt ook voor als chemische omzetting van apatiet 
in de verweringskorst van pegmatiet-afzettingen. Het is dan vaak vergezeld van een 
schare zeldzame secundaire fosfaatmineralen. 
 
Classificatie 
 
Voor de systematiek-verzamelaar mag deze sectie natuurlijk niet ontbreken.   
Volgens Dana is crandalliet geklasseerd als 42.7.3.1 wat als volgt verantwoord is: (42) 
Gehydrateerde fosfaten, enz., die hydroxyl of halogenen bevatten (42.7), met de 
algemene formule (AB)5 (XO4)3 Zq · x(H2O) (42.7.3), Dana groepnummer (42.7.3.n)  
 
De leden van de groep zijn: 
 
crandalliet CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
gorceixiet BaAl3(PO3OH)(OH)6 
goyaziet SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
lusungiet (Sr,Pb)Fe3+(PO4)2·H2O 
plumbogummiet PbAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
kintoreiet PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6 
springcreekiete BaV3(PO4)2(OH,H2O)6 

 
Strunz pakt het ietwat anders aan en heeft de crandalliet-groep serieus uitgebreid. In de 
vorige editie van de Mineralogische tabellen omvatte de goyaziet-crandalliet-groep zo'n  8 
leden en droeg crandalliet de classificatie 8.BK.100. In de nieuwe editie is die classificatie 
veranderd in 8.BL.10 en omvat de groep twintig leden. 

Crandalliet na varisciet 
Er bestaat een mooie beschrijving van de hy-
drothermale vorming van varisciet waaruit later 
crandalliet ontstond: de varisciet-ontginningen 
van Clay Canyon, Fairfield, Utah. Op die locatie 
bevindt zich op niet al te grote diepte een rhyo-
liet-intrusie die gedurende lange tijd een geo-
thermische opstuwing van heet water veroor-
zaakte. Bij het opstijgen naar de oppervlakte, 
doorheen de lokale blauwe kalksteen, passeer-
de het water een laag fosfaat-houdende scha-
lie. De fosfaten losten deels op, werden mee 
naar boven getransporteerd en bij  contact met 
koeler grondwater afgezet als varisciet. Naar-
mate het intrusie-lichaam afkoelde daalde ook 
de temperatuur van het geothermische water. 
Hierdoor werden de omstandigheden gunstiger 
voor de vorming van crandalliet te nadele van 
varisciet dat zelfs gedeeltelijk weer oploste en 
in crandalliet werd omgezet. Zo vindt men in 
Clay Canyon dus groene varisciet-knollen die 
omgeven zijn door geelbruine,  gebande lagen 
crandalliet. Het varisciet vertoont vaak holten 
waar het weer werd opgelost. Deze holten zijn 
dikwijls bekleed met lichtgroene tot blauwgroe-
ne wardietkristallen. 
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crandalliet CaAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
arsenocrandalliet (Ca,Sr)Al3[(As,P)O4]2(OH)5·H2O 
goyaziet SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
arsenogoyaziet (Sr,Ca,Ba)Al3(AsO4,PO4)2(OH,F)5·H2O 
gorceixiet BaAl3(PO3OH)(OH)6 
arsenogorceixiet! BaAl3AsO3(OH)(AsO4,PO4)(OH,F)6 
plumbogummiet PbAl3(PO4)2(OH)5·H2O 
philipsborniet PbAl3(AsO4)2(OH)5·H2O 
waylandiet BiAl3(PO4)2(OH)6 
eylettersiet (Th,Pb)1-xAl3(PO4,SiO4)2(OH)6(?) 
florenciet-(ce) CeAl3(PO4)2(OH)6 
arsenoflorenciet-(ce) (Ce,La)Al3(AsO4)2(OH)6 
arsenoflorenciet-(la) (La,Sr)Al3(AsO4,SO4,PO4)2(OH)6 
florenciet-(la) (La,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 
arsenoflorenciet-(nd) (Nd,La,Ce,Ba)(Al,Fe)3(AsO4,PO4)2(OH)6 
florenciet-(nd) (Nd,Ce)Al3(PO4)2(OH)6 
benauiet HsrFe3(PO4)2(OH)6 
lusungiet (Sr,Pb)Fe3(PO4)2(OH)·H2O 
dussertiet BaFe3(AsO4)2(OH)5 
zairiet Bi(Fe,Al)3(PO4)2(OH)6 

 
Ook beschrijft de nieuwe Strunz de crandalliet-groep als lid van de aluniet-beudantiet-
crandalliet familie. Dit mag dan graag enig wenkbrauwgefrons opleveren omdat U, immer 
oplettende lezer, onmiddellijk gezien had dat aluniet helemaal geen fosfaat is maar een 
sulfaat. Dit familieverband berust echter minder op de chemische samenstelling dan op de 
duidelijke verwantschappen van de kristalstructuren zodat U zich de wenkbrauwen met 
een gerust gemoed kan ontfronsen.  
 
Type-vindplaats en voorkomen 
 
Crandalliet werd voor het eerst gevonden op de storthopen van de Brooklyn Mine, 1¼ mijl 
van Silver City in het Tintic District, Utah. Het komt er zéér zelden voor in het monzoniet-
gesteente2. We kunnen crandalliet niet echt een zeldzaam mineraal noemen gezien het 
grote aantal voorkomens: 
 
Australie New South Wales Broken Hill 
 Iron Monarch mine, Iron Knob, South Australia (Henderson, 1981) 
België  Blaton (Van Tassel, 1956)  
 De vindplaats die op de oever van een kanaaluitgraving uit de vijftiger jaren ligt 

is genoegzaam bekend in verzamelaarskringen. Het is er nu streng verboden te 
graven maar in de zestiger jaren was het geen probleem om er crandalliet en 
andere fosfaatmineralen te gaan zoeken.  

Bolivia Potosí, Bustillo, Llallagua, Siglo Veinte (XX) mine 
Brazilië Rio Grande do Norte, Parelhas, Boqueirãozinho pegmatite (Robinson en 

Wegner, 1998) 
 Paraiba, Alto Benedito pegmatiet (Cassedanne en Barreto, 1991) 
Tsjechië Karlovy Vary, Horni Slavkov en Vernerov  
England Cornwall, Truro, Kea, Wheal Jane 
Duitsland Schwarzwald, Oberwolfach, Clara mine  
                                                 
2 Korrelig plutonisch gesteente, bestaat voornamelijk uit ongeveer gelijke delen orthoklaas en plagioklaas met 
wat amfibool, pyroxeen en biotiet en tenslotte sporen kwarts. 
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Guatamala El Peten (TL van een triklien mineraal dimorf met crandalliet zoals 
gesuggereerd werd door Cowgill en Hutchinson) [Clark, 1993 - "Hey's Mineral 
Index"]  

Ierland Co. Kerry, Ballybunion 
 Co. Limerick, Shenagolden, Fort Lismeenagh (Robinson en King, 1993) 
Kazakhstan Karatau, Zhabagly Mts [AmMin 84:195]  
Rusland Transbaikal, Zapiski Vseross, Ichetuyskoye deposit  
USA Arkansas 
 Montgomery County, Mauldin Mountain (Smith, 1985). 
 Georgia 
 Lincoln County, Graves Mt.  
 Maine 
 Oxford County, Greenwood, Emmons mine (Thompson, 1998] 
 Newry Crooker prospect (Thompson, 1998) 
 Dunton mine (Thompson, 1998) 
 Paris, Mt Mica mine (Thompson, 1998) 
 Nevada 
 Eureka Co., Carlin Trend, Gold Quarry mine (Jensen, 1995)  
 Pershing Co., Lovelock, Willard mine  
 New Hampshire 
 Grafton Co., Alexandria  
 Sullivan Co., Newport 
 New Mexico, Socorro Co., Bingham, Mex-Tex mine (De Mark en Massis, 1999)  
 Utah, Silver City, Tintic District, Brooklyn mine (TL) (Nickel en Nichols, 1991).  

Tintic district (Clark, 1993) 
 Utah 
 Brooklyn mine, near Silver City, Tintic district, Juab County (type-vindplaats) 
 Clay Canyon, Tooele County  
 Wisconsin 
 Rusk Co., Ladysmith, Flambeau mine (Jones et al., 1999)  
Zweden Leveäniemi iron mine, Norbotten (Bjällerud, 1989) 
  
Het  aanbod van de maand 
 
De crandalliet specimens die we deze maand aanbieden zijn afkomstig van Blaton. De 
identiteit van crandalliet uit Blaton werd in 1956 door prof. Van Tassel bevestigd na che-
misch en microscopisch onderzoek en röntgendiffractie-analyse (Debeye-Scherrer). Geen 
overbodig onderzoek want wavelliet lijkt uiterlijk soms op crandalliet en komt er ook sa-
men mee voor. Bovendien is wavelliet van Belgische bodem ook geen onbekende bij ver-
zamelaars (Bihain, Arbrefontaine). De vindplaats is al jaren verboden gebied voor 
mineraalverzamelaars. Gezien de strenge straffen waarmee overtreders geconfronteerd 
worden is het niet waarschijnlijk dat U vaak een aanbod als dit zal tegenkomen. 
 
Crandalliet komt voor in de ontsluitingen aan de noordoever van het kanaal Nimy-Antoing 
in Blaton, vooral ter hoogte van de betonnen verstevigingsbalken in de wand op ongeveer 
500 m van de brug over het kanaal. Er komen radiaalstralige aggregaten tot 3 à 4 cm  
voor in de silicaatrijke schisteuze gesteenten, beige tot  gebroken wit van kleur. Zelden 
werden ook halve sferische aggregaten gevonden tot meer dan een centimeter diameter. 
 
Wanneer men sommige aggregaten heel goed bekijkt, met de stereomicroscoop bij een 
vrij hoge vergrotingsfactor (minstens 50 X !), dan merkt men dat de eindvlakjes van de 
kristalletjes glanzende driehoekjes vormen. Lange tijd werd deze crandalliet trouwens als 
een afzonderlijk mineraal beschouwd, namelijk "deltaiet" (Larsen en Shannon, 1930). 
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Opname met de scan-
ning elektronenmicro-
scoop van crandalliet-
kristallen van Blaton. 
Vergrotingsmaatstaf 

2400 X. Deze foto 
illustreert waarom 
men het mineraal 

eerst "deltaiet" ge-
noemd heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfs in Dana's system of mineralogy (uitgave 1950) staat deltaiet nog als apart mineraal 
beschreven. Elberty en Greenberg brachten in 1960 de waarheid aan het licht met de 
mededeling dat deltaiet in feite crandalliet is. Crandalliet wordt in Blaton vaak vergezeld 
van pyrietkristalletjes tot een paar mm groot, en gipskristallen, soms net zoals crandalliet 
zelf in radiaalstralige aggregaatjes. 
 
Met dank aan Paul Tambuyser voor de hulp met de secties “genese” en “classificatie”. 
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http://www.uwrf.edu/~wc01 - Dr Bill Cordua's Home Page, geology and mineralogy professor at the University 
of Wisconsin at River Falls . 

http://www.peterharben.com/pwhimname.html -  Industrial minerals consultants 
http://www.mindat.org/ - “Mindat.org is probably the largest mineralogical reference on the 
internet” beweren ze zelf. Alleszins een stevige website met betrouwbare informatie. 
http://www.webmineral.com/data/Crandallite.shtml -  Crandalliet beschrijving 
http://www.mstu.edu.ru/publish/vestnik/no7/eng_cont.html - Crandallite group minerals of the Kovdor massif  
http://www.mines.utah.edu/~jmarty/utah_minerals/clay_canyon.html - Variscite and Associated Phosphates 

from Fairfield, Utah by Richard W. Thomssen Dayton, Nevada  
 
Het kanaal Nimy-Blaton-Antoing. De zuidelijke ontsluitingen (rechts op de foto) bevatten 
vooral ferristrunziet, cacoxeniet, berauniet e.a. De noordelijke ontsluitingen (links op de 
foto bevatten een zone met barietkristallen (dichtbij de brug van waarop deze foto 
genomen werd) en crandalliet (500 m van de brug verwijderd). Foto Rik Dillen, 1982. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De eigenlijke vindplaats 
van crandalliet 
(noordelijke kant van het 
kanaal) zoals die er in 
1972 uitzag... nog  
helemaal onbegroeid. 
Foto Rik Dillen.
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