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mka-kalender
Vrijdag 1 november 2002
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

Ko JANSEN
Jaarlijks MKA-feestje
Mineralen van de Emmelberg, Eifel, Duitsland
Als geen ander weet onze Noorderbuur ons steeds te doen genieten van zijn mooie dia's en zijn
kundige uitleg. Vanavond neemt Ko ons mee naar het (micro)mineralenparadijs van de
Emmelberg, waar een verzamelaar met enige inzet en een vleugje geluk best wel aardige
specimens kan verzamelen. Wat Ko er tijdens al die kaptochten verzamelde, zal je in geuren en
kleuren uitgelegd en getoond worden... Niet te missen, dus !

Vrijdag 8 november 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 privéexcursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Aanbod van de maand : clinozoisiet uit Mexico.

20.30 h

Gérard Barmarin
Historiek van de luminescentie

Als voorzitter van de Europese afdeling van de FMS (Fluorescent Mineral Society), is Gérard
Barmarin de geknipte persoon om ons de historische ontdekkingen qua luminescentie uit de doeken te doen. Gérard is reeds jaren bezig met het verzamelen en beschrijven van deze historiek, en
heeft hieruit een uiterst boeiend en indrukwekkend verhaal gedistilleerd... Met veel passie en
kennis ter zake brengt hij ons vanavond o.a. terug naar de alchemisten, de steen van Bologna, en
... veel urine ! Nee, meer verklappen we echt niet ! Tot dan !

Vrijdag 15 tot zondag 17 november 2002
Voor wie ingeschreven is : uitstap van de werkgroep edelsteenkunde naar Noord-Holland,
met op het programma o.a. een bezoek aan de hoge flux reactor te Petten en aan het
Teylers museum in Haarlem. In november is er geen traditionele vergadering van de
werkgroep edelsteenkunde.
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mka-nieuws
Lidgeld 2003
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2003 over te maken. Plezierig daarbij
is dat het lidgeld ook dit jaar niet verhoogd wordt !





Belgische leden : in bijlage vindt u twee overschrijvingsformulieren voor uw lidgeld 2003.
Gelieve het formulier te gebruiken dat op u van toepassing is (individueel of gezinslidmaatschap) en het andere onmiddellijk te vernietigen (zo betaalt u geen twee maal !).
Bezorg het overschrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling ; dan
verliest u het niet uit het oog (maak desgewenst gebruik van de memodatum).
Nederlandse leden : gelieve uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitsluitend gebruik te maken van de Nederlandse postgirorekening.
Andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstigde,
bij voorkeur door middel van een internationaal postmandaat (te richten aan M.K.A., A.
Schoenmaekers, Marialei 43, 2900 Schoten).

De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is volledig toe te schrijven aan de
hogere verzendingskosten van het tijdschrift.
Leden die voor 2002 een gezinslidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag).
Leden toegetreden na 1 september 2002 zijn reeds lid voor 2003 en dienen dus geen
bijdrage meer te storten.
Door vóór 25 december 2002 uw lidgeld te betalen, kunt u op de eeuwige dankbaarheid van
de penningmeesteres en secretaris rekenen !
België

Nederland

Andere landen

individueel

gezin

individueel

gezin

individueel

gezin

21,00 EUR

26,00 EUR

26,00 EUR

31,00 EUR

26,00 EUR

31,00 EUR

over te maken op
bankrekening
789-5809102-81

over te maken op
Nederlandse
postgirorekening
51 91 10

internationaal
postmandaat
t.n.v. M.K.A.

t.n.v.

Mineralogische Kring Antwerpen

A. Schoenmaekers
Marialei 43
B-2900 Schoten

Marialei 43 B-2900 Schoten
met vermelding van lidnummer en naam
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Personalia
Herman en Lisa Torfs-Heymans vierden op 5 juli 2002 hun gouden huwelijksjubileum ! Van
harte gefeliciteerd !

Dankwoordje
We danken de heer Roger Tyriard voor de schenking van een complete set Geonieuws
1984-2001.
Van een schenker die anoniem wenst te blijven ontvingen we jaargang 2001 van European
Journal of Mineralogy. Ook hiervoor onze beste dank !

Vraag en aanbod
De heer R. Smet uit Edegem biedt 6 bakjes met telkens 24 ertsmonsters aan tegen geringe
vergoeding, liefst voor zelfafhalers na telefonisch contact (03 4490083). Het gaat om een
verzameling ertsen gebaseerd op ertsen uit Congo, die werd aangevuld met ertsen uit de
hele wereld.
De heer Devriese uit Edegem kan door een handicap zijn huis niet verlaten. Hij heeft veel belangstelling voor allerlei hobby's, o.a. mineralen. En hij heeft een brede waaier bezoekers
waaraan hij bijv. cursussen papierplooien geeft. Om aan die bezoekers ook iets over mineralogie te kunnen vertellen, wil hij een reeks mineralen bij elkaar brengen zodat hij kan tonen
waarover het gaat. Promotie voor de mineralogie en voor de MKA dus. Conkreet zoekt hij
mensen die bereid zijn naar hem thuis te komen met mineralen zodat hij kan kiezen en kopen
of ruilen zonder zich te verplaatsen. Hij zoekt vooral "alledaagse" mineralen met Jousidoosgrootte. Graag eerst telefonisch contact (03 4573761) voor u met een berg stenen naar
Edegem trekt !

beurzen en tentoonstellingen
Voor andere beurzen begin november 2002 verwijzen we naar het vorige nummer op pp. 176-177

9-10/11 B

15-17/11
16/11

F
NL

16/11
16/11

GB
D

16/11

D

LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Tentoonstelling "Splendeurs du Katanga".
Info : De heer Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy
Tel. 085 232939
LYON (69). Espace Tête d'or, 103 Bd. de Stalingrad, Villeurbanne.
ZWIJNDRECHT. Develstein College, Develsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
Informatie : Nico Kuik, tel. 00 31 78 6456615
HAYWARDS HEATH (Sussex). Clair Hall, Perrymount Road (bij station). 10-16.30 h.
BONN. Dottendorferstrasse 41. Beurs (M-F). 11-17 h. www.mineralien-fossilien-bonn.de
<ernst.thomas@t-online.de>
HEILBRON-BÖCKINGEN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F).
<stadtherr@01019freenet.de>
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Internationale beurs van mineralen en fossielen
16 november 2002, van 10 tot 17 uur
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info (00 31) (0) 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
16/11

CZ

16-17/11

B

16-17/11
16-17/11
16-17/11
16-17/11

FIN
D
DK
A

16-17/11

A

16-17/11
16-17/11
16-17/11
16-17/11
16-17/11
16-17/11
16-17/11

I
I
I
F
F
F
F

17/11

B

BERCHEM. Alpheusdal, Filip Williotstraat 21.
Mineralenbeurs van ACAM (Schoten).
Info : Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat.
Tel. 03/6517926.
http://www/acam.be/fairs/intergem - <info@acam.be>

17/11
17/11
17/11
17/11
21-24/11

NL
D
D
D
RUS

23/11
23-24/11
23-24/11

CZ
I
F

23-24/11

F

23-24/11
23-24/11

D
A

23-24/11

A

23-24/11
23-24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11
24/11

A
D
NL
CH
D
D
D
D

ROERMOND. Agrarisch Opleidingscentrum, Jagerstraat 6. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
BRETTEN. Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs (M).
HÜCKELHOVEN. Gymnasium. 10-17 h. Beurs. <info@museum-hueckelhoven.de>
KASSEL. Kulturhalle Niederwellmar, Jahnstr. 11. Beurs (M-F).
SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi Pereulok. Beurs (M-F-J-E).
www.gemworld.ru <Info@gemworld.ru>
OSTRAVA. 10-17 h. Beurs (M). Info : tel. 00420 69 6979111.
NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni. Beurs (M-F-E).
JOUY-EN-JOSAS (78). Vieux-Marché, Place de la Marne. Beurs (M-F).
<patrick.bleno@wanadoo.fr>
SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle Maurice Métrat, 10, av. de la République. Ruilbeurs (M-F).
BREMEN. Messe Centrum. 11-18 h. Beurs (E).
GLOGGNITZ. Hotel Loibl, Wienerstrasse. 10-17 h. Beurs (M). <kustv@magnet.at>.
Tentoonstelling over bariet.
LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
<jrmineral@aol.com>
WIEN. Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
ZWOLLE. Broerenkerk, Achter de Broeren 1. Beurs. 10-17 h.
JONA. Hotel Kreuz. 10-16 h. Beurs (enkel Zwitserse mineralen)
ARNSBERG. Kulturzentrum (Neheim-Hüsten). 10-17 h. Beurs (M-F).
BAD HERSFELD. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <mwalter159080534@aol.com>
BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
LANDSHUT. Sporthalle ETSV-09. 10-17 h. Beurs (M).
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BRNO. Kongresove centrum Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs (M-F-J-E).
<macalikova@kbrno.cz>
MONTIGNY-LE-TILLEUL. Centre Culturel, rue Wilmet. Ruil-beurs (M-F) van 4M.
<francis-hubert@advalvas.be>
TAMPERE. 10-18 h. Beurs. <jasmin.saadetdin@tampereenmessut.fi>
OBER-OLM (MAINZ). Ulmenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <hoelzel.mineral@t-online.de>
KOPENHAGEN. KB-Hallen, Peter Bangsvej 147. Beurs (M-F-J-E).
BADEN/WIEN. Waltersdorferstrasse 40. Beurs. 10-17 h. <heinz-soucek@aon/at>
www.intermineralia.at
SALZBURG. Messegelände II, Hauptto. Beurs. www.mineralienmessen.at
<otto.lang@salzburg.at>
MILANO. Salone della Parrocchia S. Maria Goretti, Via Melchiorre Gioia 193. Beurs.
BOLOGNA. Beurs (M-F-schelpen-insecten).
TRENTO. Centro Trentino Esposizioni, Via Bomporto. Beurs (M-F-E). <fumaiel@tin.it>
QUICY-SOUS-SENART (91). Salle Mère-Maria-Pia, rue de Combs-la-Ville. Beurs (M-F).
LEMPDES (63). Salle polyvalente. Beurs (M-F).
LIMOGES (81). Restaurant Legrand, rue Sismondi, ZI de Magré. Beurs.
CHÂTELLERAULT (86). Salle Camille-Pagé. Beurs (M-F-E).
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1/12
1/12
6-8/12
7/12
7-8/12

CH
D
D
D
D
A
E
D
SK
H

7-8/12
7-8/12 D
7-8/12
7-8/12
7-8/12
7-8/12
7-8/12
7-8/12
8/12
8/12
8/12
8/12
14/12

D
D
CH
SK
F
F
F
A
NL
A
D
A
CZ

14-15/12
14-15/12
14-15/12
14-15/12
14-15/12
14-15/12
15/12
21-22/12
21-22/12
21-25/12

D
D
A
A
F
F
I
A
A
RUS

LOBENSTEIN. Kulturhaus. 10-16 h. Beurs (M-F).
WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstr. 29 (Zellerau). 10-17 h. Beurs
(M-F). home.t-online.de/home/ralf.scheinpflug/boerse.htm
PARIS (75). Hôtel sofitel Saint-Jacques.
AMERSFOORT. Centrum "De Flint", Coninckstraat 60. Beurs. 10-17 h.
LEIPZIG. Universitätshochhaus. 10-16 h. Beurs (M-F-E). <urban-mineralien-messen@tonline.de
ROMA Hotel Ergife, Via Aurelia 619. Beurs (M-F-schelpen. <gminromano@tin.it>
POITIERS (86). Parc des Expositions, arènes de Poitiers. Beurs (M-F).
SEDAN (08). Salle Marcillet, Place Alsace Lorraine. Beurs.
BERLIN. Fontane-Haus, Märkischen Viertel, Wilhelmsruher Damm 142c (Reinickendorf)/
10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 12-18/11-17 h. Beurs (M-F-J). <peukert.mineralien@
onlinehome.de>
OSNABRÜCK. Berufschule, Stüvestrasse. Beurs (M-F).
GRAZ. 9-16 h. Beurs. Info 0043 664 2101228.
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. Beurs (M). <otto.lang@salzburg.co.
at> www.mineralienmessen.at.
ZÜRICH. Messe Zürich, Hallen 9.1 en 9.2. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. Beurs (M-F). 9-16 h. Beurs.
MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempkenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
MÜNSTER. Halle Münsterland. Beurs (M).
SCHÖPPENSTEDT/WOLFENBÜTTEL. Eulenspiegelhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F).
MADRID. ETS Ingenieros Minas, c/ Rios Rosas 23. 10-14 h. Beurs (M-F-schelpen).
HAMBURG. Messegalände. Beurs (M).
BRATISLAVA. Slov. narodne museum. 9-16 h. Beurs (M-F).
BUDAPEST. Kulturhuis, Rozanyai Str. 3. 9-18/9-17 h. Beurs (M) <koorszag@mail.
datanet.hu> w3.datanet.hu/~koorszag/
ALBSTADT. Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. Diesterwegschule. Beurs (M).
BASEL. Mustermesse-Halle 4.0. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
BRATISLAVA. Slovenske narodne muzeum. 9-16 h. Beurs. <riad@snm.sk>
MARSEILLE (13). Centre des Congrès, parc des expositions Chanot. Beurs (M-F-J-E).
BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, rue du Général-Leclerc. Beurs (M-F-E).
GUERET (23). Lycée Pierre Bourdan. Beurs.
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstrasse. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
HEERLEN. Corneliushuis. 10-17 h. Beurs (M-F).
EISENSTADT. Georgihalle, Kasernenstrasse 11. <franz2625@utanet.at>
KULMBACH. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
LINZ. Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs. <siegfried.gottinger@ooe.gv.at>
PISEK. Prachenske museum v Pisku, Velke nam 114. 9-15 h. Beurs (M).
<prag.muz@pi.bohem-net.cz>
FREISING. Luitpoldhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de>
KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E).
KATZELSDORF/WIENER NEUSTADT. 9-16 h. Beurs (M-F-E).
WIEN. Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle des Marais. Beurs.
CHATEAUPONSAC (87). Salle culturelle. Beurs.
BUSTO ARSIZIO (VA). Palazzetto dello sport, Via Gabardi 43. Beurs (M-F).
WIEN. Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall "Manege", St. Isaak Square 1.
Beurs (M-F-E). <info@gemworld.ru> www.gemworld.ru

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te
nemen met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t.
de organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de
redaktie van Geonieuws, liefst per e-mail.
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tijdschriften
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LAPIS 26(12), 12.01

9-11 Uranocircit / meta-Uranocircit
13-27 Ullersreuth - Thüringen
28-38 Goldbräber in tiefster Wildnis (Papua-NieuwGuinea)
39-41 Neue Mineralien (carraraiet, labuntsoviet-Fe
en -Mg, novgorodovaiet, zaccagnaiet. Nieuwe
gegevens (aldshaniet = pentahydroboriet,
aravaipaiet, routhieriet, tinticiet, uranopiliet,
wadaliet - Eifel)
42-47 Die Münchner Mineralientage 2001
*

MINERALOGICAL ABSTRACTS 52(4), 12.01

*

LE REGNE MINERAL #44, 04.02

5-11 Bourse de Munich 2001
12-13 Bourse de Lyon
15-21 Nouvelle association minérale à arséniates de
cuivre : Granges, Valais (suisse)
22-24 Du prix des cailloux
32 Echos de la minéralogie française
35-45 Les fentes à cristaux de Pierre Château, La
Léchère, Tarentaise (Savoie)
46- La sénaite-crichtonite de Pierre Château, La
Léchère, Tarentaise (Savoie)
*

MINERAL NEWS 18(1), 01.02

1/2 Bayldonite from Madison Co., Montana
2/4/8-9 Geology of oblivion : a self-help guide
1/5-7 New mineral finds in the second half of 2002
*

CANADIAN MINERALOGIST 39(6), 12.01

1675-1684 Rinmanite, a new mineral species with a
nolanite-type structure from the Garpenberg
Norra mine
1685-1690 Oswaldpeetersite, a new basic uranyl
carbonate mineral from the Jomac uranium mine,
San Juan County, Utah, USA [R. Vochten, M.
Deliens, O. Medenbach]
1691-1700 Dickthomssenite, a new mineral species
from the Firefly-Pigmay mine, Utah
*

GEOLOGICA BELGICA 3(3-4), 12.00

153-171 Jos Bouckaert (1930-1999) : leven en werk
215-230 The individual analysis of fluid inclusions in
minerals using Laser Ablation Inductively
Coupled Plasma-Mass Spectrometry
*

MINERAL. TIJDSCHRIFT 32(6), 11.01

107 Spaanse mineralen : Las Herrerias (AlmeriaVera : bariet)
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108-117 Turkooismijnen van de farao's
* MINERAL. TIJDSCHRIFT 33(1), 01.02
5 Spaanse mineralen : Nijar (Almeria) : almandien
6-11 Almeria, here we come...
11-14 Verslag edelsteenreis Myanmar-Thailand
oktober 2001
*

LAPIDARY JOURNAL 55(7), 10.01

71-75 Scheelite tales
*

LAPIDARY JOURNAL 55(8), 11.01

*

LAPIDARY JOURNAL 55(9), 12.01

*

LAPIDARY JOURNAL 55(9), 01.02

*

LE REGNE MINERAL # 43, 02.02

6-32 Le coteau minier de Panasqueira, Beira Baixa
(Portugal)
38-60 La mine de Fontsante (Var)
*

STEIN 28(4), 12.01

6-7 Raadeitt - enda et nytt magnesiumfosfat fra
Modum
8-16 Katalogisering
17 Kvarts fra Vesttelemark
20 Gullfunn - Setesdalen
22-26 München 2001
27 Tantal - holdige mineraler i Iveland of Evje
*

AGAB MINIBUL 35(4), 04.02

1-14 Le Yukon, ses minéraux, ses aventures
15-17 Max Lohest
18 Fabrication de cristaux tricliniques de chalcantite
*

SCHWEIZER STRAHLER 01.02

4-6 Strahlererlebnisse - die Erfahrungen eines
Einsteigers
7-9 altvater der Strahler und Bergsteiger : Pater
Placidus a Spescha
10-14 Vom smaragd zum Tantaneuxenit
15-20 Baryt (Schweizer Jura)
21 Découverte d'une améthyste d'un poids de 4
tonnes
*

AGAB MINIBUL 35(3), 03.02

*

DER AUFSCHLUSS 53(1), 02.02

1-5 Brasilien
6-18 Diamanten im amazonasgebiet
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19-24 Baryt-Kristalle aus einem Kalksteinbruch in
Joao Pessoa, Brasilien
25-36 Brasilianitsche Blitzquarze
NM117-NM124 Neue Mineralien (bradaczekiet,
buryatiet, carraraiet, dashkovaiet, ferronordiet(La), fluoro-magnesio-arfvedsoniet, fluoranniet,
kampfiet, lemmleiniet-Ba, lukrahniet, miassiet,
organovaiet-Mn, pararsenolampriet, plyakoviet(Ce), zaccagnaiet)
37-42 Viavianit aus dem Amazonasgebiet
43-48 Erzmineralogie des Catalão-I Karbonatites,
Goiás, Brasilien
49-56 Florencit-La aus der Goldlagerstätte Igarapé,
Bahia/Carajás/Brasilien
*

MINERALIENFREUND 40(1), 02.02

1-4 Stufenkluft im Dangelwald
5-7 Die Cava Marco Pacciorini im Bedrettotal
(Tessin)
8-9 Die Urner Strahlersaison 2001
10-11 Tansanit
12-18 Arbeitsplatz Nordwand (Teil 4)
19-20 Blaue Diamanten
21-24 Mineralientage München 2001
*

GEODE 26(9), 02.02

2-13 Mineralen van de Vogelsberg, Hessen, (D)
13-16 Experimenten met zeolieten
18-21 Axiniet
*

LITHORAMA 29(2), 02.02

2-5 http://www.cmpb.net
9 Fiche minéralogique : Etretat (F)
10 Fiche minéralogique : Trépail (F)
*

DER AUFSCHLUSS 53(2), 04.02

57-73 Schwaz-Brixlegger-Fundstellen : die Minerale
des Fuchsloches bei Brixlegg in Tirol
83-85 Mineralogische Vorgänge in Tonknollen des
Zementwerkes Geisingen/Baar
86-87 Gips - einmal anders
NM125-NM128 Neue Mineralien (feklicheviet,
fencooperiet, levinsoniet-(Y), nikkelschneebergiet, zugshunstiet-(Ce))
89-102 Neuaufbau - Paul Groths subjektive Sicht
der Gründung der Universität Strassburg 1872
102-108 Über Kugelsandstein. Vorkommen,
Entstehung und Herkunft.
109-112 Mikromounts aus vorwiegend tertiären
Ablagerungen Norddeutschlands
113-117 Kristallklüfte mit Quarz und Adular im
Mylonit von Järpås, Västergötland, Schweden.
118-120 Tinsleyit von der Fram Eremba bei
Omaruru in Namibia
*

MINERAUX ET FOSSILES 28(304), 03.02

25-36 Propos sur l'or en Armorique
*

UV WAVES 32(1), 02.02
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4-5 Washington rainbow of minerals
5 Red light from green beryls
5 Best powellite in North America ?
6-7 Franklin 2001 show report
12 Chemical precautions for mineral collectors [Axel
Emmermann]
16-22 Fluorescent lamps, ballasts and fixtures
*

MINERAL NEWS 17(12), 12.01

1/5-7 Munich Show 2001
1-2/4 News from Pakistan
*

MINERAL NEWS 18(2), 02.02

1/5-9 The minerals of the Stapleton Prospect,
Montana, USA
1-2/4 Tucson 2002
*

NAUTILUS INFO 26(7), 03.02

107-116 Ontstaan en evolutie van Tenerife in relatie
tot de Canarische Hot spot
*

THE SPAR BOX 12 (1), 03.02

14-22 Tucson 2002
*

LITHORAMA 29(3), 03.02

3-7 Libethenite
*

GRONDBOOR EN HAMER 56(1), 03.02

7-11 De röntgen-diffractie-analyse : deel 2
*

MINERALIEN WELT 13(2), 04.02

14-22 Seltene Scandium-Mineralien von Tørdal,
Telemark, Norwegen
23-43 Südost-Sardinien
44-64 Die neuen Mineralien des Jhres 2001
*

NAUTILUS INFO 26(6), 02.02

89- Ontstaan en evolutie van Tenerife in relatie tot
de Canarische Hot Spot (deel 1)
*

MINERALOGICAL RECORD 33(1), 02.02

Themanummer : Butte, Montana
4-69 Butte, Montana : minerals, mines and history
71-74 Ed McDole, Montana mineral king
75- Tucson mineralogical symposium : "Minerals of
Africa"
83-87/97-99 Denver show 2001
*

AMERICAN MINERALOGIST 87(1), 01.02

160-170 Ominelite (Fe2+-analogue of grandidierite),
a new mineral from porphyritic granite in Japan
*

LAPIS27(1), 01.02
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*
5 Riesige Japanerzwillinge (Tokio)
7-9 Stolzit
11-16 Der Steinbruch "Calcit" bei Holzen im
Sauerland
17-20 Stolzit aus SainteLucie, Frankreich : die
grössten und besten Kristalle der Welt
21-23 "Desert ebony", ein grosser schwarzer Opal
aus dem Virgin Valley, Nevada
24/47-49 Neue Mineralien (Bigcreekit, Bradaczekit,
Clearcreekit, Fencooperit, Fluorannit, Fluoroedenit, Kampfit, Levinsonit-(Y), Zughunstit-(Ce),
Orthojoaquinit-(La), Polyakovit-(Ce), Turtmannit)
37-41 Roselith, Wendwilsonit und kobalthaltiger
Talmessit aus Bou Azzer, Marokko
42-46 Gestoso : seltene Arsenate aus einer
Wolfram/Zinn-Mine im Norden Portugals
46-47 Topas-Pseudomorphosen aus dem
Schneckenstein-Gebiet
*

LAPIS 27(2), 02.02

8-11 Goyazit
13-17 Die Achate vom Finkenberg in Idar
18-19 Neufunde von Goyazit im Binntal, Wallis (CH)
20-27 Sterngranate aus Madagascar
28-31 Phosphorite aus der Tongrube Salow bei
Friedland, Neubrandenburg.
32-34 Seltene Phosphat-mineralien aus dem
Fichtelgebirge und der Oberpfalz.
35-40 Rutilquarz vom Oberen Parnuk im Polar-Ural
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LAPIS 27(3), 03.02

8-11 Datolith
13-18 Piteiras, Brasilien (Smaragd)
19-24 Die schönen Kiesel des Osterzgebirges
25-34 Silbererze aus dem Bergwerk Goppenstein,
Wallis (Schweiz)
35-36 Von Lavrion nach Conakry via Pyongyang
[Rik Dillen]
37-38 Neue Mineralien (lukrahniet, natrolemoyniet,
pararsenolampriet, orthominasragriet, rinmaniet)
*

AMERICAN MINERALOGIST 87(2-3), 03.02

269-276 Fibrous nanoinclusions in massive rose
quartz : HRTEM and AEM investigations
350-354 On the nature of tincalconite
*

GEODE 26(10), 03.02

3-7 Grube Clara
12-18 Het ontstaan van mineralen
*

MINERALCOLOR 2002-1

Themanummer : Salmchâteau (teineiet, pyrophylliet,
hematiet, libetheniet, beryl, kanonaiet, ottreliet,
lithiophoriet)
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in memoriam
john sinkankas
(1915 - 2002)
paul tambuyser


Het ex-libris van John Sinkankas met daarop een
schematische voorstelling van het door hem
gefacetteerd ei van bergkristal
In september 1995 hadden we het voorrecht om in Denver een lezing van John Sinkankas
bij te wonen. Dat was een bijzondere gebeurtenis, want wij kenden John toen enkel via
correspondentie over onze gemeenschappelijke hobby: antiquarische mineralogie. De
lezing die handelde over “mineralenboeken door de eeuwen heen” werd gegeven voor de
“Denver Gem and Mineral Society” ter gelegenheid van de mineralenshow die daar elk
jaar plaatsvindt. Sandy Walden (bekend van een lezing bij de MKA in april 2001) zou de
spreker inleiden en ik vroeg haar, voorafgaand aan de lezing, hoeveel tijd ze daar wel niet
voor nodig zou hebben. Hoe kun je een zo veelzijdig man als John Sinkankas “eventjes”
inleiden?
Wie het tal van activiteiten van John Sinkankas kende, moet onvermijdelijk gedacht hebben aan een Renaissancegeleerde; de universele wetenschapper die op vele uiteenlopende gebieden actief was. Als we even een aantal van zijn werkzaamheden op een rijtje
zetten dan krijgen we volgende markante lijst: piloot, legerofficier, wereldreiziger, auteur,
mineraloog, gemmoloog, lapidarist, historicus, antiquaar, taalkundige, kunstenaar, wetenschapper, mentor, etc. Dat “etc.” hoort er echt bij, want ik heb vast nog wel het een of ander over het hoofd gezien.
John Sinkankas werd op 15 mei 1915 in Paterson, New Jersey geboren. Zijn ouders waren van Litouwse afkomst en vandaar zijn ongebruikelijke achternaam (oorspronkelijk Sinkauskas). Na zijn studies in 1936 (hij had graag leraar willen worden) bleken er maar weinig banen beschikbaar (de Verenigde Staten waren toen in een periode van economische
depressie) en hij besloot om cadet te worden bij de US Navy. Hij genoot daar een pilotenopleiding, bracht het tot de rang van Kapitein en ging in 1961 op 46-jarige leeftijd met pensioen.
Wat ons echter meer interesseert is zijn “carrière” als mineralenliefhebber. Reeds op jeugdige leeftijd (7 jaar) kwam hij via de belangstelling voor planten en het aanleggen van een
herbarium, tijdens een botanische excursie toevallig met mineralen in aanraking. Als
jeugdig lid van een plaatselijke vereniging nam hij regelmatig deel aan lokale kaptochten.
In de beginperiode van zijn militaire loopbaan was er weinig tijd voor de mineralogie en hij
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schonk zijn verzameling toen aan het Paterson Museum. Na de periode van de tweede
wereldoorlog had hij weer terug de gelegenheid om zich met zijn hobby bezig te houden
en Sinkankas stortte zich op de gemmologie en het edelstenen slijpen. Hij volgde een
cursus edelsteenkunde bij het “Gemmological Institute of America” (GIA) en behaalde zijn
diploma als gemmoloog. Ondertussen was hij reeds aan het experimenteren met het
slijpen van edelstenen. Er was toen weinig literatuur op dat gebied en hij besloot om zelf
instructieve teksten over het slijpen van edelstenen te publiceren in het tijdschrift “Rocks
and Minerals”. In 1951 kreeg hij er zijn eigen rubriek “The Amateur Lapidary”.
Om zoveel mogelijk informatie over zijn geliefkoosde onderwerp te kunnen vergaren begon Sinkankas in die periode met het aanleggen van een boekenverzameling. Deze zou
uiteindelijk uitgroeien tot de meest volledige private verzameling van gemmologieboeken
in de Verenigde Staten.
In 1955 publiceerde Van Nostrand het eerste boek van Sinkankas “Gem Cutting-A Lapidary’s Manual”. Het boek bleek een groot succes en vele slijpliefhebbers maken nog altijd
gebruik van dit werk of van een van de twee latere drukken die er van verschenen. Gezien het grote succes van dit boek verscheen in 1959 bij dezelfde uitgeverij een door
Sinkankas herschreven versie van het klassieke referentiewerk van Kunz: “Gemstones of
North America”. Het oorspronkelijke boek van Kunz dateerde van 1890 en was enkel nog
mondjesmaat antiquarisch te vinden. Sinkankas werkte drie jaar aan het manuscript en de
meest belangrijke vindplaatsen die erin beschreven werden heeft hij toen ook zelf bezocht
en in de tekst van eigen commentaren voorzien. Van dit werk zouden er nog twee aanvullende werken volgen in 1976 en in 1997.
In tussentijd ging hij verder met het slijpen van edelstenen en in het bijzonder begon hij te
experimenteren met het facetteren
van heel grote stenen. De meeste
van die grote stenen gingen naar
musea. In de edelstenenverzameling van het

Een exemplaar met dolomiet kristallen
uit de verzameling van John Sinkankas
netjes gemonteerd en zorgvuldig gecatalogeerd op bijbehorende steekkaart
(nu in de verzameling van Paul en
Regina Tambuyser).
Smithsonian in Washington, DC.
bevinden zich een door Sinkankas
geslepen 2054 kt goudberil, een 3273 kt
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blauwe topaas, een 4500 kt gefacetteerd rookkwarts-ei en een 7000 kt ei van bergkristal.
Dat laatste “ei” is overigens afgebeeld op zijn ex-libris (zie titelfiguur).
Begin zestiger jaren kwam de interesse voor de mineralogie weer opzetten en dat resulteerde uiteindelijk in de publicatie van een aantal mineralogieboeken. De titel “Gemstones
and Minerals: How and Where to Find Them” is zeker bij velen bekend. Er waren in die
periode maar weinig boeken die de liefhebber voorzagen van algemene informatie over
het verzamelen, prepareren, bewaren, catalogeren en tentoonstellen van mineralen. Een
ander werk uit die periode is “Mineralogy for Amateurs” uit 1964. Het is een boek dat door
vele verzamelaars aanzien wordt als de ideale inleiding tot de mineralogie. Ondertussen
waren John en echtgenote Marge naar San Diego, California verhuisd. Alhoewel met
pensioen, ging hij er terug aan de slag als researchassistent aan het “Scripps Institute of
Oceanography” waar hij deelnam aan het onderzoek van maanmonsters. Tegelijkertijd
schreef hij zich in aan de University of California om wiskunde en talen te gaan studeren.
Tevens was hij actief in de redactie van het tijdschrift “Lapidary Journal”.
Ondertussen was zijn bibliotheek reeds uitgegroeid tot een 3000-tal titels. Het gebeurde
diverse keren dat hij complete bibliotheken kon aanschaffen. Het gevolg van deze uit-dehand-gelopen hobby was dat Sinkankas en zijn echtgenote een antiquariaat begonnen
met aardwetenschappen als specialisatie. Deze onderneming die ze vanuit hun woning in
San Diego konden voeren, gaven ze de toepasselijke titel “Peri Lithon” (de Griekse titel
van het werk van Theophrastus “Over Stenen”). In de loop van de jaren gaf hij in totaal
zo’n 157 boekencatalogi uit. Via deze boekhandel had Sinkankas de mogelijkheid om de
steeds duurder wordende boekenverzameling te kunnen financieren.
In 1981 verscheen een nieuw werk van Sinkankas dat ondertussen reeds een klassieker
over het onderwerp mag genoemd worden: “Emeralds and Other Beryls”. Het boek van
zo’n 665 bladzijden is een overzicht van de kennis op het gebied van beril. Naast de
diverse foto’s en tekeningen was het boek ook verlucht met foto’s van aquarellen van
kristallen door Sinkankas geschilderd en dat was dan voor velen weer de kennismaking
met een andere bezigheid van deze veelzijdige man.

Van links naar rechts:
Chauncey Walden,
John Sinkankas, Sandy
Walden, Marjorie
Sinkankas, Paul &
Regina Tambuyser.
Denver,
16 september 1995.
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In 1982 kreeg Sinkankas de titel van doctor honoris causa aan de “William Paterson University” in New Jersey. Een jaar later kreeg hij van de “American Federation of Mineralogical Societies” de “Scholarship Foundation Award”. In 1984 werd een nieuw fosfaatmineraal sinkankasiet genoemd (Dunn, Roberts, Campbell and Simmons). In 1985 werd hij
erelid van de “Rochester Academy of Sciences”. In 1992 werd hij erelid van de “American
Gem Trade Association” (AGTA).
In 1988 maakten John en Marge een heel bijzondere beslissing; zij verkochten hun verzameling edelstenenboeken aan het “Gemological Institute of America”. De verzameling omvatte zo’n 14000 boeken, overdrukken, pamfletten en illustraties en vormt nu de kern van
de “Richard T. Liddicoat Gemological Library and Information Centre” in Carlsbad, California.
In 1993 verscheen Sinkankas’s magnum opus “Gemology: an annotated bibliography” In
dit, twee volumes omvattende, werk van 1179 bladzijden beschrijft de auteur niet minder
dan 7458 boeken die betrekking hebben tot de gemmologie. Naast de meer conventionele
bibliografische gegevens wordt de inhoud van ieder boek beschreven en geëvalueerd. De
“Geoscience Information Society” riep dit boek uit tot beste referentiewerk van het jaar.
Een overzicht van de boeken geschreven door John Sinkankas :
Gem Cutting-A Lapidary’s Manual. Van Nostrand Co, 1955
Gemstones of North America. Van Nostrand Co, 1959
Gemstones and Minerals-How and Where to Find Them. Van Nostrand Co, 1961
Gem Cutting-A Lapidary’s Manual. 2e druk. Van Nostrand Co, 1962
Mineralogy for Amateurs. Van Nostrand Co, 1964
Mineralogy: A First Course. Van Nostrand Co, 1966
Van Nostrand’s Standard Catalog of Gems. Van Nostrand Co, 1968
Prospecting for Gemstones and Minerals. Van Nostrand Reinhold Co, 1970, eigenlijk
een 2e druk van Gemstones and Minerals-How and Where to Find Them.
The Studio Handbook of Minerals by Hellmuth Boegel, revised and edited by John
Sinkankas. Viking Press, 1971
Gemstone and Mineral Data Book. Winchester Press, 1972, met herdrukken in 1974
(Macmillan Publishing Co.) en in 1988 (Geoscience Press).
Gemstones of North America. Deel I (een herdruk), en deel II. Van Nostrand Reinhold
Co, 1976
Emerald and Other Beryls. Chilton Book Co, 1981
Gem Cutting-A Lapidary’s Manual. 3de druk. Van Nostrand Reinhold Co, 1984
Beryl. John Sinkankas en Peter G. Read. London: Butterworths, 1986
Rukovodstvo po Obrabotke Dragotsennykh i Podelochnykh Kamney [Handbook for
Working Precious and Ornamental stones]. Vertaling van de 3de druk van. Gem
Cutting. Mir, 1989
Gemology: An Annotated Bibliography. Scarecrow Press, 1993, 2 volumes
Humboldt’s Travels in Siberia (1837–1842), The Gemstones by Gustav Rose.
Vertaling en commentaar door John Sinkankas. Geoscience Press, 1994
Standard Catalog of Gem Values. John Sinkankas en Anna M. Miller. Geoscience
Press, 1994, 2de editie van Van Nostrand’s Standard Catalog of Gems, 1968
Gemstones of North America. Deel 3. Geoscience Press, 1997
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pfunders, vintl, zuid-tirol, italië
h. bender
Wordt dit het kortste vindplaatsenartikel dat ooit in Geonieuws verscheen ?
Pfunders is een gehucht van
de gemeente Vintl in Zuid-Tirol
vlak bij de Oostenrijkse grens.
De "Pfunderer Berge" rondom
dit plaatsje zijn bekend als
vindplaatsen van alpiene mineralen, o.a. kwarts, scepterkwarts, rookkwarts, rutiel, enz.
Reeds sinds 1984 is het verzamelen van mineralen er verboden in het gebied van de
Faßnachtspitze en Gschirn
(Dekret 3. September 1984,
Nr. 156/V/LS/79, een detailkaart in bijlage bij dit dekreet
geeft de precieze grenzen van
het verbodsgebied aan).
Bij ons bezoek in juli 2001 aan
het dal zagen we er verbodsborden die verwijzen naar een
dekreet van 13 oktober 1994, Nr 330/28/1 en dat als beschermd gebied de "Pfunderer
Berge" aangeeft.
Navraag bij het "Landesverband der Mineralien- und Fossilienvereine Südtirols" naar het
verschil tussen die 2 dekreten leverde niet echt een duidelijk antwoord op. Nochtans staat
dit "Landesverband" wel in voor het toekennen van de toelatingen om in Zuid-Tirol
mineralen te verzamelen (zie Geonieuws 26(5) 113 (2001), het nieuwe bedrag van de
kosten is 16 EUR).
De gemeente Vintl kon wel meer uitleg geven over het dekreet van 1994 : hiermee is een
"Landschaftschutzgebiet Pfunderer Berge" gecreëerd waar in het hele gebied het verzamelen van mineralen en fossielen verboden is. Dit gebied is veel groter dan wat in het dekreet van 1984 was omschreven en omvat daardoor alle interessante vindplaatsen. Een
kaart van het beschermd gebied (en van alle andere beschermde gebieden in Zuid-Tirol is
beschikbaar op : http:// www.provinz.bz.it/natur/landdaten.
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sclaigneaux 9 juni
2002, what’s new ?
excursieverslag
frank de wit
richard de nul
Richard de Nul en ik werden tijdens het zoeken in
Sclaigneaux door de rest van de groep aangewezen om van ons uitstapje een kort verslag te maken. Waarom wij ? Geen idee, het zal ons uiterlijk
wel zijn… Meteen al op de ontmoetingsplaats te
Sclayn werd de toon gezet. Het was een zonnige
morgen, de stemming zat er goed in en de wandeling tot aan de vindplaats droeg er toe bij om onze buikjes wat te slanken. Vanessa had
hier als enige geen boodschap aan ; ze verwacht een kindje en had dus alle recht om
dikker te worden !
Voor een aantal onder ons was het de eerste kennismaking met Sclaigneaux. Richard
was duidelijk in de afspraken : elkaar helpen door de interessante slakken aan te wijzen
en verplicht delen als je meer dan 1 kilo cheniet zou vinden. Ondanks het feit dat de
meesten onder ons al meerdere keren Sclaigneaux hadden bezocht, volgden we onze
Sclaigneaux-goeroe in een lange rij, luisterend naar de interessante en leerzame uitleg
over de herkomst van de slakken. Vervolgens werden een aantal van de bekende vindplekjes (lees : verzameling kuilen) op de uitgestrekte storthopen aangedaan.
Aangezien ik op de motor was, had ik niet de luxe veel meer mee te kunnen nemen dan
wat in de zijtas paste. Gelukkig vond ík ook niet méér dan wat er in ging. Dat was bij
Richard wel anders. André Besteman en ik begonnen in een ééndrachtige samenwerking
aan een diepe kuil. Het
bleek al snel dat een diepe
kuil geen vondstgarantie
geeft. Op een bepaald
moment was het alleen nog
een gevecht tegen het
instorten van de kuil. Diegenen die het ‘zwarte zand’
van Sclaigneaux kennen, zal
dit niet raar in de oren klinken.... Richard bereikte echter wel de interessante laag,
waarna er meer blauw onder
de grond leek te zitten dan
in de lucht. Volgens mij
moet zijn zoon Erik met de
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trein naar huis zijn gegaan omdat de auto vol zat met stenen...
Thuisgekomen vielen de vondsten echter niet tegen. Het zat gelukkig niet in de kwantiteit
maar in de kwaliteit. Serpieriet, malachiet, gips, aragoniet, gedegen lood en gedegen zink
zal iedereen wel gevonden hebben. Zo niet, dan werd het wel ongevraagd in je emmer
gemikt. Ik werd de gelukkige eigenaar van mooie stukjes met linariet en malachiet,
alsmede cupriet, smithsoniet en connelliet. Ook zilver en koper werd gevonden, ofschoon
dat niet leidde tot een echt zilver-bonanza. Ter plaatse werd ook nog anglesiet, zinkiet en
goethiet gevonden. Deze lijst is zeker niet volledig. Het is pas thuis na het edele
kraakwerk, bij het bekijken onder de microscoop, dat de slakken al hun geheimen
prijsgeven. Wat voor conclusies mag u nu hier uit trekken?
 Al graaf je voor de tiende keer in de put van een voorganger, het blijkt toch dat er nog
steeds iets leuks in te vinden is.
 Elke kubieke meter kan slakken bevatten met een verscheidenheid aan mineralen. Ga
je enkele meters van een zichtbare put een kuiltje graven, dan is daar nog vanalles te
vinden; er zijn nog vele niet-onderzochte plekjes te Sclaigneaux. Laat ons de natuur
respecteren, dan kunnen we hier nog jaren onze hobby beoefenen.
 Ook als je weinig vindt, maakt gezelschap met humor het héél gezellig !
Ter informatie onze e-mail adressen : Frank de Wit <frankdewit@zvbm.nl>, Richard de
Nul <rdn@pandora.be>.
Voor meer details verwijzen we naar de website
http://users.pandora.be/rdn/sclayn/data/min-001.htm

cd-rom bespreking

Uralterra
Virtual geological mineralogical
excursion
CD-ROM, South Ural Tourists Company,
januari 2002
Prijsindicatie: € 70.Deze CD werd samengesteld door de “Tourist Company of the Southern Urals” en is een
van de onderdelen van hun Uralterra-project. De bedoeling van deze organisatie is om
geologisch en mineralogisch toerisme in de Ural te stimuleren. Zelf bieden ze diverse mineralogische reizen door dit gebied aan en deze CD-ROM kan men beschouwen als een
soort "smaakmakertje". Naast het organiseren van reizen verhandelen ze ook mineralen
uit die regio.
De smaragdmijnen in de Ural zijn wereldberoemd. Men vindt er grote afzettingen van
smaragd, alexandriet en phenakiet. In de smaragdmijnen komen in totaal een 180-tal verGeonieuws 27(9), november 2002
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schillende mineraalsoorten en nog
eens een 50-tal variëteiten voor.
Van al deze mineralen zijn er een
zevental soorten en variëteiten die
men als edelsteen kan verwerken
(beril,
smaragd,
alexandriet,
chrysoberil, phenakiet, topaas en
euclaas).
Ieder museum dat zich respecteert
heeft exemplaren van de Ural in
zijn verzameling. Niet uitsluitend
musea maar ook mineralenverzamelaars trachten exemplaren van
deze vindplaatsen te bemachtigen. We kunnen natuurlijk ook genoegen nemen met de talloze afbeeldingen in deze CD-ROM.
De CD-ROM bevat de beschrijving van 32 afzettingen en het geheel wordt rijkelijk geïllustreerd aan de hand van een 400-tal afbeeldingen (kleurenfoto’s, schema’s, kristaltekeningen, geologische kaarten, etc.). Welhaast iedere afbeelding kan men aanklikken om
een schermgrote weergave van de foto of tekening te krijgen.
Wanneer men de CD-ROM opstart kan men kiezen voor Engels of Russisch. Ik heb de
optie Russisch uiteraard niet geprobeerd, maar de Engelse versie is behoorlijk op hier en
daar een taalfoutje na. Na een algemene inleiding over de Ural, kan men teksten vinden
over de geografie, de geologie en de mineralogie van de smaragdmijnen. Enkele afzettingen worden in detail besproken, telkens geïllustreerd met kleurenfoto’s, geologische
kaarten en schema’s.
Er zijn aparte hoofdstukken over de voornaamste edelsteenmineralen, inclusief een bespreking van de meest bijzondere smaragd- en alexandrietexemplaren die men er ooit
heeft gevonden. Van deze exemplaren wordt onder andere vermeld in welk museum men
ze kan gaan bekijken.
Een ander onderdeel van de CD-ROM is een overzicht van de plaatselijke vindplaats met
beschrijving van de mineralen en de gesteenten die er voorkomen en wanneer de
vindplaats ontgonnen werd. Een van de vindplaatsen, de Mariinskoye-groeve en -mijn (de
grootste smaragdafzetting in Rusland) wordt heel uitvoerig besproken. Er is zelfs een hele
wandeling door de open groeve uitgestippeld en aan de hand van talrijke foto’s toont men
een aantal interessante ontsluitingen.
Een hoofdstuk met referenties naar bijna vierhonderd publicaties sluit het geheel af. Jammer genoeg zijn alle publicaties echter in het Russisch.
Deze CD-ROM is vooral geschikt voor de liefhebber van smaragden, alexandrieten en
dergelijke edelsteenmineralen. Voor wie het overweegt om eens reis naar deze regio te
ondernemen is de CD-ROM in ieder geval een interessante eerste kennismaking. Meer
informatie over Uralterra en hun activiteiten vindt men op hun website: www.uralterra.ru
[Paul Tambuyser]
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mineraal van de maand
clinozoisiet
rik dillen
Clinozoisiet is een sorosilicaat. Zoals je wellicht weet zijn silicaten voor een
groot deel opgebouwd uit zgn. SiO44--tetraëders. Als de zuurstofatomen op
de hoekpunten van deze tetraëders niet gemeenschappelijk zijn met andere
tetraëders, vormt elke tetraëder een geïsoleerd geheel, en het SiO44--ion
vormt dan de basis-structurele eenheid. Deze eenvoudige silicaten noemt
men nesosilicaten.
Als één (en slechts één) van de zuurstofatomen gemeenschappelijk is met
een andere tetraëder krijgen we een structurele eenheid van twee aan
elkaar gekoppelde tetraëders. In dat geval is de structurele eenheid het
Si2O76--ion, en spreken we van sorosilicaten. In sommige structuren komen
zowel gekoppelde als enkelvoudige tetraëders voor. Dat is onder meer het
geval bij epidoot en bij clinozoisiet.
De formule is Ca2Al3(SiO4)3(OH) (Mandarino, 1999) of Ca2AlAl2[OOHSiO4Si2O7] (Strunz,
2001). De formule is dezelfde als die van zoisiet, maar clinozoisiet is monoklien, terwijl
zoisiet orthorhombisch is. De roosterparameters zijn a = 8.88 Å, b = 5.58 Å, c = 10.15 Å, β
= 115.5°. In elke eenheidscel zitten twee formule-eenheden, m.a.w. tweemaal
Ca2Al3(SiO4)3(OH).
Een klein deel van het Ca kan vervangen zijn door Mg. Onlangs werd het Sr-analogon
ontdekt, dat niigataiet genoemd werd. dit materiaal werd in 2001 geïdentificeerd in het
Itoigawa-Ohmi district, Niigata Prefecture in Japan. Zowel zoisiet als clinozoisiet kunnen
Sr, Pb en zeldzame aardmetalen bevatten.
Zoisiet is de hoge-temperatuur- en hoge-druk
modificatie, en het stabiliteitsgebied van
zoisiet wordt t.o.v. clinozoisiet vergroot indien
Fe3+ in het milieu aanwezig is (zie figuur)
(Brunsman A. et al., 2002).
Clinozoisiet vormt prismatische kristallen,
gestrieerd in de lengterichting. Ook massieve
en vezelige aggregaten komen voor. De
kristallen zijn perfect splijtbaar volgens {001},
en de breuk is oneffen. Clinozoisiet is nogal
broos. De hardheid is 6.5 in de schaal van
Mohs. De densiteit is ongeveer 3.3 g/cm³. De
kleur kan variëren van kleurloos tot
lichtgeelachtig, roze, rood, grijs en groen.
Het mineraal komt vooral voor in diepte- en
Geonieuws 27(9), november 2002

223

Clinozoisietkristallen van
Laietto, Val di Susa, Piemonte,
Italië. Foto en verzameling
Tiziano Berardi.
Copyright Tiziano Berardi.

sedimentaire gesteenten die onderhevig zijn geweest aan regionaal metamorfisme, en
ook in calcium-rijke sedimenten in zones met contact-metamorfisme. Het is een
typisch verweringsproduct van plagioclaas-veldspaat. Begeleiders zijn vaak amfibolen,
plagioclaas, kwarts en epidoot.
Zoisiet werd genoemd naar Baron Siegmund Zois von Edelstein, een verzamelaar en
ijzerhandelaar die leefde van 1747 tot 1819 (Jameson, 1804) in het toenmalige
Laibach, Oostenrijk (nu Ljubljana, Slovenië). Het voorvoegsel klino- is afgeleid van het
Griekse  (neigen, hellen, scheef hangen...). Het werd voor het eerst beschreven
door Weinschenk in 1896. De structuur en de relatie met zoisiet werd uitvoerig
beschreven door Dollase in 1968.
De stukken die deze maand worden aangeboden zijn afkomstig van de bekende
vondst op het einde van de jaren zestig in de buurt van de Rancho de Tepueste bij
Alamos (ongeveer 300 km ten ZO van Hermosillo), Sonora, Mexico. Het gaat om
donkerroze vezelachtige tot prismatische aggregaten in een matrix van groene epidoot
en kwarts.
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Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Tiziano Berardi voor toelating om de foto van
clinozoisiet van zijn website (http://digilander.libero.it/mineralweb/clinozoisite2.htm) te
plukken.
We owe our sincere thanks to Tiziano Berardi for the photo of clinozoisite.
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