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mka-kalender
Vrijdag 7 maart 2003
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

HET FOSSIEL HOUT VAN HOEGAARDEN
door
Jacob LELOUX
Deze maand heeft de MKA het genoegen Jacob Leloux als (nieuwe) spreker te mogen
verwelkomen. Jacob is doctor in de geologie en momenteel werkzaam in het Teylers Museum als collection manager (vooral voor de registratie en de reorganisatie van de databanken). Hij heeft echter ook een boontje voor fossiele koralen en... fossiel hout. Heel wat
maanden geleden werden door de werkzaamheden voor de TGV in Hoegaarden opnieuw
de juiste grondlagen blootgelegd. In het fossiele bos van Hoegaarden kon opnieuw gesprokkeld worden. Vanavond komt u alles te weten over dit fossiel hout, na de lezing ziet
u ongetwijfeld terug de bomen in het bos. Noteer alvast deze boeiende avond in je
agenda !

Vrijdag 14 maart 2003
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... Deze maand wordt tincalconiet van Boron, California, USA aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h

MINERALEN VAN BELGIË IN MUSEA
door
Eddy Van der Meersche
Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe boek "Les Minéraux de Belgique", toont
Eddy ons aan de hand van zijn schitterende dia's een plejade van Belgische specimens
die niet zo vaak voorkomen in privé-verzamelingen. Eddy had voor de publicatie van dit
boek (hij zorgde immers voor de foto's die erin staan) toegang tot specimens van diverse
Belgische musea, en biedt ons vanavond de mogelijkheid om door zijn lens mee te kijken
naar deze vaak zeldzame Belgische mineralen. Kortom, dit is weer één van die MKAavonden die gewoon niet mogen gemist worden !!
P.S. : Vergeet alvast ook niet uw exemplaar van "Les Minéraux de Belgique" mee te
brengen, Eddy zal het met veel plezier signeren !
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Zaterdag 15 maart 2003
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Onderwerp : Practicum microscopie.
Felix van Meirvenne demonstreert het gebruik van de edelsteenmicroscoop. Iedereen
krijgt de gelegenheid om met de microscoop te werken en insluitsels in edelstenen te bekijken. Naast de microscoop zijn er nog diverse andere instrumenten ter beschikking om
edelstenen te testen. Eigen edelstenen meebrengen om te onderzoeken mag natuurlijk
ook.
Om te verhinderen dat leden laattijdig geïnformeerd worden over onze activiteiten,
zullen we vanaf nu, voor zover de informatie tijdig beschikbaar is, telkens ook in het
kort het programma voor de volgende maand weergeven, zodat je een en ander
alvast tijdig in je agenda kunt noteren.





4 april 2003 - Sint-Job-in-'t-Goor - Jan Sibtsen met "Kristallografie"
11 april 2003 - Antwerpen/Jeugdherberg - Nico Nilis en Thieu Driesen met
"De mineralen van de Belgische terrils"
12 april 2003 - Ommeganckstraat 26 - werkgroep edelsteenkunde - Paul Tambuyser met
"Het meten en berekenen van de dichtheid"
13 april 2003 - Excursie naar de steenkoolmijn-storthopen van Winterslag
(inschrijving verplicht voor 15 maart 2003 - zie verder)

Excursie naar de steenkoolmijn-storthopen van Winterslag
Wegens het succes van de vorige kaptochten naar deze vindplaats werd gevraagd om dit
jaar opnieuw een uitstap naar deze vindplaats te organiseren. Vandaar dat we op zondag
13 april 2003 opnieuw een excursie organiseren naar de mijnterril van Winterslag. Wie
wenst mee te gaan of meer inlichtingen wil contacteert Richard De Nul (zie binnenkaft).
Inschrijving vooraf is verplicht en wel voor 15 maart 2003. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 25. Deze kaptocht is geschikt voor kinderen indien ze uitdrukkelijk onder het
toezicht staan van een van de ouders of een door de ouders aangeduide volwassene. De
plaats van afspraak wordt later bepaald. Om verzekeringsredenen worden voor deze
excursie enkel MKA-leden toegelaten.
Momenteel wordt de mijnterril van Winterslag afgegraven. De vondstmogelijkheden
hangen dus af van het "moment". Bij regenweer voorzie je best regenkledij. Een "beetje"
regen heeft het voordeel dat er minder kolenstof
aanwezig is. Behalve fossielen kan men ook
Barietkristal van Winterslag.
kwarts, dolomiet, pyriet en... steenkool vinden.
Foto en verzameling Richard De Nul
Milleriet, sfaleriet, arsenopyriet, chalcopyriet, galeniet, en dickiet zijn iets minder frequent te vinden. De meeste kristallen zijn klein tot zeer klein,
maar met het nodige geluk kun je toch mooie
handstukken vinden. Uiteraard zijn hamer en beitel de noodzakelijke gereedschappen, en ook je
loupe zul je nodig hebben ! Je vergeet ook best
niet het nodige opbergmateriaal, wasgerief,
drank en een lunchpakket mee te brengen.
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MKA-nieuws kort
Personalia

Hugo Bender



Op 19 december 2002 werd Shirley geboren, dochtertje van Vanessa en Michaël De
Koster-Degrieck. Zeg niet dat je het niet wist, want in het november-nummer hadden we het
je al beloofd. Op pagina 220 lees ik : "Vanessa had hier als enige geen boodschap aan ; ze
verwacht een kindje en had dus alle recht om dikker te worden".
Van alle MKA-leden een dikke proficiat en veel geluk voor Shirley !



Helaas hebben we ook minder goed nieuws te melden : op 3 januari 2003 overleed in Deurne
Mevrouw Charlotte Hernalsteen, moeder van Suzy en schoonmoeder van Hugo Deplus.
Ze was bijna 93. Het bestuur en de leden van de MKA bieden langs deze weg Suzy en Hugo
hun medeleven aan, en wensen hen veel sterkte.



We feliciteren van harte mevrouw Philomène Van den Eynde, schoonmoeder/moeder van
Rik en Ria Dillen, én onmisbare schakel in het Geonieuws produktieproces, met haar 80ste
verjaardag op 29 maart 2003 !

Verslag Raad van Bestuur - vergadering 15 december 2002

Hugo Bender

Aanwezig : FB, HB, PB, GC, HDi, GR, PVH, RDN, AE, JJ, EODB, HP, HR, AS, ES, IVD, AV
Verontschuldigd : MP, PT, LvG

1. Financiële toestand 2002 en budget 2003
De financiële toestand is OK. Het budget 2003 wordt opgemaakt en zal op de algemene vergadering worden
voorgesteld.

2. Werking 2003 o.a. :
Voordrachten : planning is volledig ingevuld tot juni, gedeeltelijk voor daarna.
Werkgroep zeolieten : vergaderingen gepland op zaterdag in maart en in oktober. Zeolieten-rondgang zal weer
georganiseerd worden op Minerant.
Werkgroep edelsteenkunde : vergaderen verder als altijd
Werkgroep fluorescentie : bouw spectrofotometer wordt verder bestudeerd
Werkgroep micromounts:uitstappen, geen vergaderingen gepland, organisatie ruilvergadering wordt overwogen
Geonieuws : In de agenda zal voortaan de titel/datum van de voordrachten voor de daarop volgende maand
opgenomen worden om problemen met te trage verzending te voorkomen.
Minerant 2003 : de strengere Minerant-controle zal worden verdergezet. Jan Jensen zal voortaan de catering
coördineren. Er zullen ook affiches in de voetgangerstunnel worden uithangen (~ 1 maand voor de beurs).
Uitstappen : voorstel Landelies, Bertrix (?), Luxemburg museum, nieuw diamantmuseum
Bibliotheek : meer hulp zou welkom zijn. Boeken die kwijt zijn bij de ontlener (gelukkig maar enkele) dienen
vergoed (aankoopprijs/actuele aankoopprijs) en zo mogelijk terug aangeschaft.
Mineraal van de maand : Guido Rogiest stelt zich kandidaat als coördinator.
40 jaar MKA : een aantal voorstellen voor de MKA-40 viering worden besproken en dienen verder uitgewerkt.
Meer nieuws later !

3. Bestuursverkiezingen 2003 :
Uittredend en mits kandidatuurstelling herkiesbaar : PVH (voorzitter), GR (ondervoorzitter), FB en PB (beide 4 jaar
verkozen)

4. Lidgeld 2004
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld alle lidgelden met 3.00-EUR te verhogen, o.a. wegens sterk
gestegen buitenlandse verzendingskosten. Dus individueel/gezin : België : 24/29 EUR, buitenland 29/34 EUR.

P. Van hee, voorzitter
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MKA-actueel in cyberspace !

Paul Tambuyser en Rik Dillen

In overleg met de redactie van Geonieuws werd besloten om een nieuwe rubriek onder de
titel "MKA-actueel" aan onze webpagina's toe te voegen :
http://www.minerant.org/MKA/actueel.html
Op deze pagina vindt u de aller-recentste informatie en nieuwtjes over en van de MKA.
Het belooft een snel wissellende pagina te worden met inlichtingen over o.a. personalia,
samenaankoop, uitstappen, vergaderingen, allerlei nieuwe initiatieven en tal van andere
onderwerpen die u niet mag missen. Vanaf nu hoef je dus niet meer op Geonieuws te
wachten om de laatste nieuwtjes te kennen !
Via deze weg zullen we trouwens in de toekomst ook de kleurversies van de foto's die in
Geonieuws verschijnen beschikbaar stellen, voor zover er geen copyright-probleem is.
Het is in de eerste plaats bedoeld voor MKA-leden, maar alle mineralenliefhebbers zijn
uiteraard welkom om deze pagina te consulteren. En passant kun je natuurlijk ook eens
de andere MKA-web-pagina's bezoeken, te starten vanaf http://www.minerant.org, waarbij
je als trouwe bezoeker zult opmerken dat de hele web-site in een nieuw jasje is gestoken,
niet alleen qua uiterlijk, maar ook (en vooral) qua inhoud en mogelijkheden.
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Beurzen en tentoonstellingen
14-16/3

I

BOLOGNA. Kongrescentrum, Piazza della Costituzione 4/a. 8.30-19.30 h. Beurs (M).
<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com
ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsingel 5, Zwijndrecht (Nederland !)
Info + 31 182 538539 - <nicokuik@hetnet.nl>
PARDUBICE. Dum kultury dukla. 7-15 h. Beurs (M).
BADEN/WIEN. Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. Beurs.
BREMEN. Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheit 10. 11-17/10-17 h. Beurs (M-F).
ERDING. Stadthalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-E-J). <riamayer@web.de>
GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M).
SANKT-GALLEN. Turnhalle Kreuzbleiche, Burggasse 40. 11-18/10-17 h. Beurs (M-E).
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs.
GRIGNY (69). Centre E. Bregnot, rue W. Rousseau.
BOURGES-VAL D'AURON (18). Salle Polyvalente, Collège Jean Renoir, rue des
Fileuses.
FULDA/PETERSBERG. Propsteihaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
HORMERSDORF. Jeugdherberg. 9-14 h. Ruil-dag (agaatverzamelaars).
LEHRTE/HANNOVER. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F).
MARKTLEUTHEN. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M).
MILANO. Milan Fair. Beurs (M-F-J-E). <assoexpo@assoexpo.com>
BEXLEYHEATH/KENT. Crook Log Sports Centre, Brampton Road. 10-17 h. Beurs (M).
KEMPTEN/ALLGÄU. Hochland, Prälat-Götz-Str. 2. Beurs (M).
KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-17/10-17 h. Beurs (M-J-E).
KÖLN. Gürzenich Köln-Zentrum. 11-18. Beurs (E).
LEINFELDEN/ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (F). <goldschneck@tonline.de>
AUGSBURG. Reischleschen wirtschaftsschule. 12-17.30/10-17 h. Beurs (M).
ROUEN (76). Halle aux Toiles, place de la Basse-Vieille-Tour (bij kathedraal). Beurs (M-F)
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (F).
EPPELHEIM. Rhein-Neckar-Halle. 9-17 h. Beurs (M). <gsegensch1@aol.com>
www.mineralienboerse-eppelheim.de
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GENT. Beurs van Nautilus. Kon. Atheneum, Voskenslaan. 10-18 h.
Info : De heer J. Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge
Tel. 050 356985. <nautilusbeurs@yahoo.com>
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BRNO. Kongresove centrum Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs (M-F-J-E).
<macalikova@kcbrno.cz>
PÖHLA. Mehrzweckhalle. 9-16 h. Beurs (M).
DEN HAAG. Haagse Hogeschool, J. Westerdijkplein 75. 10-17 h. Beurs (M-F).
<d.knoester@worldonline.nl>
LINZ-LEONDING. Kürnberghalle, Limesstrasse 8. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at> www.mineralienmessen.at
SALZBURG. Congress, auerspergstr. 6. 10-18 h. Beurs (M).
TAUBERBISCHOFSHEIM. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M-J-F).
<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>
RENNES/CESSON-SEVIGNE (35). Salle "Carré-Sévigné", 1 bvd. Dézerseul
ST-MAUR/CHATEAUROUX (36). Château des Planches. Beurs.
MOULINS (03). Salle des fêtes, place Maréchal de Lattre de Tassigny.
LAUSANNE. Palais de Beaulieu? Hal 28. Beurs (M-F).
LATHI. Messehalle. 10-18/10-17 H. Beurs (M). <lahden.kivikerho@phnet.fi>
CHEMNITZ. FORUM, Stadscentrum (Brückenstrasse). 9-16 h. Beurs (M-J-F).
INNSBRUCK. Grosser Stadtsaal, Universitätsstr. 9-17 h. Beurs (M).
KIRCHBICHL. Restaurant "Strandbad". 9-16 h. Beurs (M-F).
NÜRNBERG. Gartenstadt, Buchenschlag 1. 10-17 h. Beurs (M-F).
ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M).
SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN. St. wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F).
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F).
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BRATISLAVA. Cultus-dom Kultury Ruzinov, Ruzinovska 28. 10-19/9-17 h. Beurs (M).
<mineraly@kamenazdravie.sk>.
AUE/SACHSEN. Kreiskulturhaus, Goethestr. 9-16 h. Beurs (M).
OSTRAVA. Ustav Geoniky, Ostrava-Poruba. Beurs (M).
SALZBURG STADT. Messegelände Haupttor. 12-&è:&à-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at>
BAD EMS LAHN. Kursaal, Römerstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F).
MÜNCHEN. Pschorrkeller, Theresienhöhe. 10-18/10-17 h. Beurs. <edelstein-stephan@tonline.de>
CANNES / MANDELIEU-LA-NAPOULE/CANNES (06). Palais des congrès Europa de
Mandelieu-La Napoule (snelweg A8, uitrit # 40). Beurs (M-F-J-E).
DOMERAT/MONTLUCON (03). Centre Albert-Poncet. Beurs (M-F-E).
LUZERN. Lumag-Halle Allmend. 10-17 h. Beurs (M-F).
AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle, Stadionstr. 12. 9-17 h. Beurs (M).
EGGENBURG. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F).
LAHR. Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M).
KÖTZTING. Haus des Gastes. 10-17 h. Beurs (M-F).
LOLLAR/GIESSEN. Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F).
GELEEN/MEERSSEN. Gemeenschapshuis "De Stip", Pastoor Dom Hexstraat 10. 10-17
h. Ruil-beurs (MM). <jcloutadelsing@hetnet.nl>.
MÜNSTER. Halle Münsterland. 11-17 h. Beurs (M).
TORINO. Exhibition Center Lingotto. Do 10-22 (enkel "vak"-lui), andere dagen 9-20 h.
Beurs. <agced@inwind.it>
SAVONNIERES/TOURS (37). Serre-Auberge. Ruil-beurs (M-F).
HERBORN. Bürgerhaus Herbornburg. 10-17 h. Ruil-beurs. <büttner.wetzlar@t-online.de>.
SUHL. Haus der Philharmonie. Vanaf 10 h. Beurs (M-F-mijnbouwbgereedschap)
PRIBRAM. Dum kulturny Pribram. 7-14 h. Beurs (M-F-J-E). <marcinikova@diamo.cz>
SALZBURG. Universität Salzburg, Hellbrunner Str. 34. 9-17 h. Beurs (M).
LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
LÖRRACH. Messegelände Freizeitcenter Impulsiv. 10-18/11-18 h. Beurs (M).
<wendel.mineralien@t-online.de> www.euromin.de
FREISING. Luitpoldhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de>
www.melati-reisen.de
NALS. Haus der Vereine, Dr.-Gregor-Gassser-Str. 10. Beurs (M).
NANCY (54). Salle des fêtes Nancy-Gentilly, rue du Rhin. <bernard.antoine@wanadoo.fr>
BOGNY-SUR-MEUSE (08). Cosec. Beurs (M-F-J-E).
AMSTERDAM. Sportcentrum universiteit Amsterdam, De Boelelaan 46. 10-17 h. Beurs
(M-F). <evenement.administratie@gea-geologie.nl>
COBURG. Kongresszentrum Rosengarten. 10-17 h. Beurs (M-F).
HERBORN. Bürgerhaus Herborn-Burg. 10-17 h. Beurs (M). <htepel@t-online.de>
OBERKIRCHEN. Festhalle. 9-18 h. Beurs (M-F).
REMCHINGEN-WILFERDINGEN. Kulturhalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
TRÖSTAU. Gaststätte "Siebenstern". 10-16 h. Beurs (M).
TÜBINGEN. Turnhalle Tübingen-Lustnau. 9-17 h. Beurs (M-F).
SOPRON. GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsébet-Park. 9-17 h. Beurs.
<panminhu@infornax.hu>
CREGLINGEN. Stadthalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J).
STULLN. Reichart-Schacht, Freiung. 10-17 h. Beurs (M-E)
GRONINGEN. Noorderpoort college. Pop Dijkemaweg 88. Beurs (M-F).

Gebruikte afkortingen :

M mineralen
S schelpen

F fossielen
J juwelen

E
MM

edelstenen
micromounts

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. Gegevens m.b.t. de
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie
van Geonieuws, liefst per e-mail.
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Internationale beurs van mineralen en fossielen
15 maart 2003, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 182 538539
<nicokuik@hetnet.nl>

MINERANT 2003
10 en 11 mei
Handelsbeurs
Twaalfmaandenstraat (bij de Meir) - Antwerpen
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
Geonieuws 28(3), maart 2003
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GEO-nieuws kort
Boekbespreking

Paul Tambuyser

Archeomineralogy
George R. Rapp. Springer Verlag, 2002. 8vo. Pp. xi, 326, met 71 afbeeldingen en 8 tabellen.
ISBN 3-540-42579-9, prijsindicatie 80 €.

Zoals de titel van het boek reeds doet vermoeden, hebben we hier te maken met een
publicatie die zowel de liefhebbers van mineralogie als van archeologie zal boeien.
Archeomineralogie is de studie van mineralen en gesteenten die door oude beschavingen
werden gebruikt als gebruiksvoorwerpen, sieraden, bouwmaterialen en als basisgrondstoffen voor diverse andere materialen. De auteur bespreekt het gebruik van mineralen en
gesteenten van de prehistorie tot aan het einde van de 17de eeuw. George Rapp (die we
overigens ook kennen van de “Encyclopedia of Minerals”) kan bogen op meer dan 30 jaar
ervaring op dit gebied (inclusief opgravingswerkzaamheden in diverse landen) en heeft dit
vak reeds aan drie verschillende universiteiten gedoceerd.
Gezien het beoogde lezerspubliek (archeologen, historici) is het boek zo opgezet dat de
verschillende mineraal- en gesteentensoorten gerangschikt zijn volgens hun toepassingsgebieden in de oudheid. Op die manier krijgt de tekst een meerwaarde in vergelijking met
bijvoorbeeld een eenvoudige alfabetische opsomming van alle in de oudheid gebruikte
delfstoffen. De rangschikking van de verschillende soorten “stenen” naar hun gebruik, resulteert in acht hoofdstukken met als onderwerpen:
 artefacten uit gesteenten of mineralen vervaardigd
 edelstenen, zegelstenen en ceremoniële stenen
 zachte stenen en andere graveerbare stenen
 metalen en hun verwante mineralen en ertsen
 grondstoffen voor het vervaardigen van ceramische materialen
 pigmenten en kleurstoffen
 slijpmiddelen, zout, schelpen, en diverse geologische ruwe materialen
 bouwmaterialen en materialen voor het vervaardigen van monumenten en beelden.
Ieder van deze hoofdstukken wordt ingeleid door een algemene paragraaf over het betreffende toepassingsgebied. Dan worden alle stenen besproken die in dat specifieke domein gebruikt werden. Ieder mineraal of gesteente wordt heel bondig beschreven, maar
de nadruk ligt op het gebied van de toepassing van het betreffende mineraal / gesteente.
Er wordt verteld in welke periode en op welke plaatsen een bepaald materiaal gebruikt
werd en waarom het voor die toepassing zo geschikt was. De voorbeelden die de auteur
daarbij geeft, zijn meestal wel afkomstig van gebieden waarover hij zelf onderzoek gedaan heeft (Griekenland, Turkije, Cyprus, Israël, Egypte, Tunesië, China en Noord Amerika). Tevens besteedt de auteur de nodige aandacht aan de vindplaats van een mineraal;
of het plaatselijk werd gewonnen of dat het vanuit andere streken moest worden aangevoerd (o.a. in verband met handelsroutes).
Voorafgaand aan de reeds genoemde hoofdstukken zijn er een drietal inleidende hoofdstukken waar de auteur de niet-mineralogisch georiënteerde lezer bondig inleidt in een
aantal aspecten van de mineralogie en het determineren van mineralen in het bijzonder.
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Een apart hoofdstuk gaat over de gesteenten en de daarbij gebruikelijke terminologie.
De tekst is erg vlot te lezen en vereist geen voorkennis van mineralogie of archeologie.
Toch mist de tekst een zekere diepgang, maar ook dat is niet verwonderlijk als men bedenkt dat heel wat van de besproken onderwerpen gemakkelijk een boek op zich kunnen
vullen. Wellicht is de grootste verdienste van dit werk de bibliografie (er worden niet minder dan 800 referenties vermeld). De auteur geeft telkens aan welke teksten voor een gegeven onderwerp het meest relevant zijn of welke publicaties leidinggevend zijn op een
bepaald gebied. Voor de mineralenliefhebber met archeologische belangstelling is dit
boek zeker een interessante eerste kennismaking.

Sainte-Marie-aux-Mines - anno 2002

Liza en Herman Torfs

Tijdens onze jaarlijkse adressen-kleef-actie ter gelegenheid van Minerant op het secretariaat bij de gebroeders Bender kwam het ter sprake dat we 50 jaar gehuwd waren en dat
we voor die gelegenheid een weekend aangeboden hadden gekregen in de Elzas te
Fouday; dit is in de buurt van Sainte-Marie-aux-Mines. Daarop kregen we van de secretaris twee vrijkaarten aangeboden voor de mineralenbeurs. Ze gaven ons ook ter introductie
een zelf opgenomen video mee over hun bezoek aan de oude mijnen. In deze film konden
we ook de prachtige natuur bewonderen in de buurt van het stadje.
Sainte-Marie-aux-Mines is een klein stadje waarvan we enkel de kerktoren konden zien,
want alle straten stonden vol met auto’s van beursbezoekers en standhouders, en er was
een massa volk op de been. Ook aan de kassa was er een lange file, maar ja, wij waren
bevoordeeld met onze vrijkaarten. Op de beurs binnengekomen overweldigde ons op het
eerste gezicht de ontelbare tenten en tentjes, alle opgetrokken in Moorse stijl.
Nu zijn wij wel mineralenliefhebbers, maar geen grote kenners, zodus interesseerde ons
het meest de grote stukken, de blinkende en de mooi gekleurde mineralen. Het eerste wat
we te zien kregen was een stuk calciet afkomstig van Tennessee (USA). Het stuk was 90
cm lang en 70 cm breed en 30 cm hoog met een gewicht van 80 kg. De kristallen waren
ongeveer 15 cm lang en zo perfect dat we heel dichtbij zijn gaan kijken en voelen om te
zien of ze niet bijgepolijst waren. De prijs kenden we niet, want het stuk was al verkocht !
Wat ons ook opviel waren de amethistgeoden met een hoogte van om en nabij de 2
meter. Wat verder was er een stand van een Peruviaan met stukken pyriet met
gestrieerde kristallen bezet met zinkblende kristalletjes. We hebben er een stuk van
aangekocht van 6.3 kg, voor 45 €.
De beurs was overweldigend groot, en
gelukkig waren er genoeg gelegenheden
voor een hapje en een drankje, of gewoon om even te zitten. Daarbij konden
we de standhouders en bezoekers observeren, wat en wie daar allemaal
stond en rondliep was bijna even interessant als de mineralen zelf ! Dit
beursbezoek was ook dank zij het mooie
weer voor ons een heel prettige belevenis.

Foto Georges Claeys, juli 2002
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Hoe oud is oud ?
Irène Groenendijk en Jacob Leloux
In de artikels over geologie worden geregeld ouderdommen vermeld. Als u leest over de
grenzen van tijdperken, de ouderdom van fossielen of het ontstaan van de aarde, vliegen
duizenden, miljoenen en zelfs miljarden jaren aan u voorbij. Zo schrijven we bijvoorbeeld
'10.000 jaar geleden begon het Holoceen'. Zijn die 10.000 jaren ook daadwerkelijk 10.000
jaren zoals wij die kennen ? En moeten we niet volgend jaar zeggen dat het Holoceen
10.001 jaar geleden begon ? De antwoorden hierop zijn 'Nee !' en 'Nee !'... Het waarom
leest u hieronder.

Wat is een jaar?
We kennen het kalenderjaar, dat bestaat meestal uit 365 dagen van 24 uur. En we kennen het zogenaamde astronomische jaar. Dit is de tijd die de aarde erover doet om één
keer om de zon te gaan. Momenteel gebeurt dat in ongeveer 365,2422 dagen. Om het kalenderjaar min of meer gelijk te houden met het astronomisch jaar is eens in de vier jaar
een schrikkeljaar ingesteld. Het astronomische jaar is duidelijk herkenbaar in de jongste
aardgeschiedenis.
Deze jaarcyclus is terug te vinden in (fossiele) resten van organismen. Een mooi voorbeeld zijn de jaarringen van bomen. Door de invloed van de seizoenen en door het feit dat
de bomen in sommige jaren beter groeiden dan in andere, ontstaat een karakteristiek
jaarringenpatroon. Hiermee heeft men een ijklijn opgesteld, voor sommige soorten hout
tot wel 9000 jaar geleden. Daarvoor zijn de fossielen nog te fragmentarisch bestudeerd of
gevonden. Gelukkig is er naast de astronomische klok van aard-, maan- en zonnewendingen ook nog een andere klok bruikbaar. Eentje die gebaseerd is op het verval van
radioactieve stoffen.

Radiometrische datering
Radiometrische datering maakt gebruik van het wetmatig vervallen van radioactieve elementen die van nature overal aanwezig zijn. Omdat de vervaltijd meetbaar is, zijn deze
onstabiele isotopen te gebruiken als geologische klok. Zodra het verval van isotopen start
begint de klok te lopen. Verschillende radioactieve elementen hebben verschillende vervalsnelheden. Hierdoor zijn bepaalde elementen (b.v. uranium) uitermate geschikt voor de
datering van oude gesteenten en andere juist voor jonge afzettingen. Bij de reconstructie
van de jongste geschiedenis van de aarde speelt vooral koolstof een belangrijke rol.
14

C-methode

Deze ouderdomsbepaling is gebaseerd op radioactief verval in organisch materiaal. Het
element koolstof (C) heeft meerdere isotopen. Dit wil zeggen dat er drie verschillende
soorten koolstof bekend zijn. Alle drie hebben zes protonen in hun kern, maar het aantal
neutronen varieert van zes tot acht. De som van de protonen en de neutronen wordt
meestal in superscript vóór het symbool van het element gegeven. De eerste twee
isotopen 12C (ca. 99%) en 13C (ca. 1%) zijn stabiel, 14C is dat niet. Slechts
0.0000000001% van het koolstof in de atmosfeer bestaat uit deze instabiele isotoop. Het
ontstaat tijdens een kernreactie in de buitenste lagen van de atmosfeer. Kosmische
straling, in de vorm van een neutron, botst met een stikstof isotoop (14N) en vormt de 14C
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restant
oorspronkelijke
14C

isotoop, waarbij een proton
uitgestoten wordt.
Vervalcurve voor 14C

De radioactieve koolstofisotoop wordt als 14CO2 opgenomen door planten en (via planten) door dieren. De 14C wordt
50
vastgelegd in de organische
verbindingen van botten en
25
hout en in schelpen, koralen
enz. Zodra het organisme
sterft wordt geen nieuw CO2
0
meer toegevoegd en resteert
tijdsverloop (jaar)
0
5730
11460
17190
22920
nog slechts het radioactieve
verval. Het vervallen van één neutron tot een proton en een elektron (ß-emissie), zorgt ervoor dat de onstabiele koolstof isotoop weer tot een stabiele stikstof-isotoop vervalt. De
stikstof zal als gas uit het fossiel verdwijnen. Rest alleen het stabiele 12C en een restant
van het oorspronkelijke 14C. De verhouding tussen deze isotopen is een maat voor de ouderdom.
75

Net als andere radioactieve isotopen vervalt 14C met een bekende, constante snelheid.
Deze halveringstijd is de tijd waarin de helft van de aanwezige 14C in 14N wordt omgezet.
Dit is voor 14C 5730 ± 40 jaar. Met de huidige meetapparatuur kan materiaal gedateerd
worden tot ongeveer 70.000 jaar BP (= Before Present). De foutenmarge is echter groot
en onzeker. Het normale toepassingsbereik van de methode ligt dan ook tussen de 300
jaar en 55.000 jaar.
14

C jaren, geen kalenderjaren

Datering met de 14C methode werkt alleen goed als de halveringstijd en de beginconcentratie van 14C goed bekend en constant zijn. Dit levert echter problemen op. Het 14C-gehalte van de atmosfeer varieert namelijk met veranderingen in het magneetveld van de
aarde en met wisselende activiteit van de zon. Daarnaast is het gehalte ook afhankelijk
van veranderingen in het CO2 evenwicht tussen oceaan en atmosfeer. Bovendien is in de
eerste jaren van 14C-datering de halveringstijd 5568 gebruikt. Als oplossing voor deze problemen is een eigen tijdschaal voor 14C gedefinieerd.
Deze is gebaseerd op de volgende afspraken:
 het gebruik van de oorspronkelijke halveringstijd, 5568 jaar,
 correctie voor mogelijke afwijking in 14C-concentratie (in het laboratorium of in de
natuur),
 meting van 14C ten opzichte van een bepaalde standaard, die overeenkomt met het
jaar 1950 (= 'present').
14

C-dateringen worden weergegeven in zogenaamde ‘14C-jaren BP'. Deze 'jaren' komen
niet precies overeen met 'echte' kalenderjaren door gebruik van de 'verkeerde'
halveringstijd en het variërend 14C-gehalte in de tijd. De tijdseenheid voor 14C-ouderdom is
BP (Before Present), waarbij 'Present' dus overeenkomt met 1950.
Door 14C-dateringen aan jaarringen van bomen kunnen we 14C-ouderdommen omrekenen
naar kalenderjaren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een kalibratiegrafiek, waaruit blijkt
dat tot 3000 jaar geleden de 14C-ouderdom vrijwel overeenstemt met ‘werkelijke' jaren. Bij
een grotere 14C-ouderdom is de werkelijke ouderdom groter dan de 14C-ouderdom. Het
verschil bedraagt bij 7000 14C-jaren circa 800 jaar en neemt toe met de 14C-ouderdom.
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10.000 Jaar geleden begon het Holoceen; daarmee bedoelen we dus eigenlijk 10.000
14
C-jaar BP (voor 1950). In kalenderjaren begon het Holoceen dus 11.252 jaar geleden.
De 14dateringsmethode werd ontwikkeld door een team van wetenschappers onder de leiding van Williard F. Libby van de Universiteit van Chicago vlak na de tweede wereldoorlog. Hij kreeg er later de Nobelprijs voor scheikunde voor.
Tegenwoordig zijn er wereldwijd meer dan 130 laboratoria die 14C-dateringen uitvoeren.
Die metingen zijn geen sinecure : de belangrijkste methodes zijn gebaseerd op de rechtstreeks meting van de radio-actieve straling van de 14C-atomen, die, zoals reeds vermeld,
bij hun verval elektronenstraling of β-straling uitzenden. Dat gebeurt met een gasgevulde
proportionele telbuis, of met een vloeistof-scintillatieteller. Men kan ook de metingen uitvoeren met behulp van een accelerator-massaspectrometer. Dit is een type massaspectrometer met een bijzonder hoge massa-resolutie, die in staat is om 14C van (o.a.) 14N te
scheiden, ondanks het bijzonder klein verschil in atoommassa (de atoommassa van 14C is
14.003242 en die van 14N 14.003074).
Denk nu niet dat de C14-dateringsmethode eeuwig-zaligmakend is. De methode werkt
voor welbepaalde gevallen, afhankelijk van hoe de koolstof in het organisme terecht is gekomen. Daarenboven zijn dateringen met deze methode beperkt tot zaken die maximaal
50 000 jaar oud zijn, omdat de 14C-concentratie van nog oudere relicten (de meeste fossielen dus) onder de detectielimiet van de meetmethodes ligt. Fossielen bevatten meestal
sowieso nog heel weinig koolstof (en dus nog véél minder 14C !), en daarenboven worden
fossielen vaak behandeld en/of gereinigd met allerlei organische stoffen om ze te beschermen tegen verval, waardoor je zelfs kunt stellen dat in het geval van behandelde
fossielen de meeste koolstof in het fossiel afkomstig is van (recente) contaminatie door
chemicaliën en oplosmiddelen.
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Twenty mule team in actie in California. Foto en copyright U.S. Borax, Inc.

Boor, woestijn en muilezels...
Rik Dillen
Een misschien wat merkwaardige titel voor een artikel in Geonieuws... maar toen we op
de idee kwamen om het mineraal tincalconiet voor te stellen als mineraal van de maand,
kwamen er zoveel foto's, beeldmateriaal en teksten te voorschijn uit onze archieven, dat
we besloten er een multi-functioneel artikel van te maken.

Het element boor
Boor is een klein en licht atoompje, met atoomnummer 5 en twee stabiele natuurlijke
isotopen, namelijk 10B en 11B (abundantie respectievelijk 20 en 80 %). De naam komt van
het Arabische "buraq", wat "wit" betekent, alluderend op borax, een wit poeder dat uit natriumtetraboraat bestaat. En hiervan werd de naam "boor" ("borium") afgeleid.
Het element boor werd geïsoleerd in 1808 door Thénard, Gay-Lussac en Davy. Hun bereidingswijze was nogal ingewikkeld : door elektrolyse van een kaliumzout produceerden
zij eerst metallisch kalium, waarmee ze dan boraten reduceerden tot onzuiver boor-metaal. Oorspronkelijk werd het element boracium (Latijn) genoemd, of ook in het Frans
"bore". Pas honderd jaar later, in 1909, werd voor het eerst vrij zuiver boor bereid door de
Duitse onderzoeker Weintraub.
Boor is bruin-zwart tot geelachtig, en men kan monokliene éénkristallen vormen die bijzonder hard zijn en daarenboven heel interessante elektronische eigenschappen vertonen, die enigszins vergelijkbaar zijn met die van metallisch silicium. De geleidbaarheid
van boor is sterk afhankelijk van de temperatuur. De reden waarom boor nog niet zo verspreid in elektronica-componenten gebruikt wordt is de moeilijkheidsgraad om zuiver materiaal te produceren.
Wanneer boor in een hete vlam terechtkomt kleurt die intensief blauw-groen, een effect
waarvan o.a. vuurwerkmakers dankbaar gebruik maken. Het aantal toepassingen van diverse boorverbindingen is nagenoeg oneindig. Een bijzonder belangrijke toepassing van
boor is zgn. borosilicaatglas, beter bekend onder de merknaam "Pyrex". Die glassoort
heeft een kleinere uitzettingscoëfficiënt dan gewoon glas, waardoor het bestendiger is tegen temperatuurschokken. Boornitride en boorcarbide zijn beide bijzonder harde materialen, en korrels van deze stoffen worden als abrasiemateriaal gebruikt in schuurpapier en
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snijgereedschappen. Verder worden boraten toegepast bij de bereiding van email, zowel
in de staalindustrie bij de productie van geëmailleerde staalplaat als bv. voor de fabricage
van tegels, huishoudvoorwerpen en kunstvoorwerpen. Borax wordt ook gebruikt in zepen
en detergenten, in antivries, remolie, cosmetica enzovoort. In de medische sector wordt
het onder andere gebruikt in oogzalven en -druppels.
Het is een middel tegen termieten, wordt gebruikt bij de productie van zgn. "Gyproc" platen, vlamvertragers, elektronica, landbouw. Boor is ook een essentiële component van de
hitte-bestendige tegeltjes op het draagvlak van de space-shuttles. Speciaal borosilicaatglas wordt gebruikt voor het consolideren van hoog radio-actief afval. Kortom, het aantal
toepassingen van boorverbindingen is zo goed als onbeperkt.

Geschiedenis, voorkomen en mijnbouw
Borax, de belangrijkste boor-delfstof, was het eerst bekend van de woestijnen van Tibet,
met de naam tincal. Boor-houdend glas was al bekend bij de Chinezen, voor onze tijdrekening. In de 13e eeuw bracht Marco Polo borax mee naar Italië, en Agricola vermeldt al
rond 1600 borax als fluxmiddel in de metallurgie. Op het einde van de achttiende eeuw
werd boorzuur geïdentificeerd bij heetwaterbronnen bij Firenze in Italië; en het werd er gebruikt voor medische toepassingen. Boorzuur als mineraal, sassoliet, is uiterst zeldzaam ;
het lost vrij vlot op in water, waardoor het verdwijnt bij de minste regenbui.
Borax wordt uiteraard vooral aangetroffen in aride gebieden, omdat de meeste boraten
min of meer tot zeer goed oplosbaar zijn in water, en op vochtige plaatsen al lang zouden
weggespoeld zijn. De oorspronkelijke afzettingen gebeurden uit water van hydrothermale
oorsprong, geassocieerd met vulkanisme dus. Dat boraten-bevattende water verdampte
dan in meren zonder afvoer, die dan door sedimenten werden afgedekt zodat ze beschermd werden tegen uitloging. Dat was o.a. het geval voor de afzettingen van Boron.
De omzetting van borax in kerniet is het resultaat van een lichte vorm metamorfose ten
gevolge van de druk onder een paar honderd meter sedimenten.
In gevallen waar zeewater verdampte in plaats van continentaal water, zoals bijvoorbeeld
in Strassfurt, Duitsland, werden eerder chloride-houdende boraten gevormd, zoals
Twenty mule team in actie in California. Foto en copyright U.S. Borax, Inc.
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boraciet, Mg3B7O13Cl, in het gezelschap van haliet en gips.
In California, USA, begint de geschiedenis van de boor-ontginning in 1856, met de ontdekking van borax door John Veatch. Veatchiet, een boormineraal met als formule
Sr2B11O16(OH)5.H2O, werd trouwens naar hem genoemd. In hetzelfde jaar nog werd al borax ontgonnen in Borax Lake. Rond 1870 begon John Searles, naar wie zowel Searles
Lake als het mineraal searlesiet, NaBSi2O5(OH)2 genoemd werd, aan de ontginning van
borax. Een van de belangrijkste boor-mineralen toendertijd was ulexiet.
In 1882 werden meer zuidwaarts in de Mohave woestijn colemaniet-afzettingen ontdekt
en in 1887 in de buurt van Daggett (Calico Mountains), dicht bij een bestaande spoorlijn.
Toen rond de eeuwwisseling de reserves daar uitgeput waren, verhuisde de mijnbouw
noordwaarts naar Death Valley, waar vooral colemaniet ontgonnen werd.
Twee mensen speelden een hoofdrol in de boraten-geschiedenis. Francis M. "Borax"
Smith begon met de eerste succesrijke ontginning van borax in 1872 in de buurt van
Teel's Marsh, Nevada. Hij stichtte de Pacific Coast Borax Company, wat later U.S. Borax
zou worden. Een andere bekende pionier was William T. Coleman (naar wie het mineraal
comelaniet, Ca2B6O11.5H2O, genoemd werd). Hij claimde een aantal gebieden in Death
Valley en stichtte in 1880 "Harmony Borax Works" bij Furnace Creek.
De mijnbouw in Death Valley is legendarisch, en in sommige aspecten zelfs bijna heroïsch. Wie ooit in de zomer in Death Valley geweest is zal beseffen in welke omstandigheden de mijnbouw er moest gebeuren : in een onvoorstelbare droogte bij temperaturen
tot boven 50°C, en geen druppel water 100 km in de buurt.
De Harmony Borax Works werden gesticht in Furnace Creek (what's in a name !?) in
1883. De boraatklompen moesten ongeveer 250 km ver naar Mojave gebracht worden.
Daarvoor werden de legendarische "20 mules teams" ingezet. Het was de idee van
J.W.S. Perry en een jonge muilezel-transporteur Ed Stiles om twee meer klassieke muildier-spannen met 8 resp. 12 dieren samen te voegen tot één twenty mule team. Eigenlijk
was de vracht niet zo zwaar dat daar 20 muilezels voor nodig waren, maar de hitte was
soms zo zwaar, dat ze de dieren niet te veel konden belasten.
Transportwagens van een twenty mule team. Foto Rik Dillen, 1994.
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Een van de weinige "dorpen" langsheen het traject Death
Valley - Mohave. Foto Rik Dillen, 1994.


Een volledig span bestond uit twee wagens geladen met boraatbrokken en een tank met
4000 liter water. Het span werd begeleid door een drietal personen en getrokken door 20
muilezels en 2 paarden. In een normaal klimaat zou de klus door een stel van 6 muilezels
kunnen worden geklaard. Het totale gewicht van het ganse transport was ongeveer 37
ton, en de tocht duurde ongeveer 20 dagen (heen en terug). Een bijkomende moeilijkheid
was dat de vracht van een niveau 50 m onder de zeespiegel via de Panamint Mountains
over een hoogte van meer dan 600 m boven de zeespiegel moest.
De vrachtwagens waren voor die tijd revolutionair op het vlak van de combinatie sterkte
en capaciteit. Elke wagen kon 10 ton erts bevatten, maar in tegenstelling tot een
spoorwegwagon rolden de wagens niet over supergladde sporen, maar over hobbelige
grintwegen. De achterwielen hadden een diameter van 2.3 m, de voorwielen 1.7 m. De
staalbanden voor het loopvlak waren bijna 3 cm dik en 20 cm breed. De laadbak was iets
meer dan 5 meter lang, anderhalve meter breed en 2 meter hoog. In lege toestand woog
zo'n wagen al 3.5 ton.

Harmony Borax Works.
Foto NPS archives.
http://wrgis.wr.usgs.gov/
docs/ parks/deva/
galmining.html
Copyright USGS.
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Het gespecialiseerde werk m.b.t. de trekrichting
van de wheelers, de pointers, de sixes, de eights,
de swing teams en de leaders. Uit deze figuur
blijkt wel dat een haakse bocht nemen geen
sinecure is met zo'n span !

Wheelers
Pointers
Sixes

Leaders

Eights
Swing teams

In totaal vervoerden de twenty mule teams in de periode 1883-1890 bijna 10 miljoen ton
borax van Death Valley naar Mohave. Het sturen van een span van een goede 30 meter
lang was geen sinecure, en vereiste behendigheid, training en teamwerk, zowel van mens
als dier. Als bij een scherpe bocht de voorste muildieren gewoon de weg zouden volgen,
zou de vracht met begeleiders van de weg getrokken worden. De verschillende muilezels
in het span waren er dus op getraind om naargelang ze vooraan of achteraan liepen, de
bocht wijder respectievelijk minder wijd te nemen. Vooral de staprichting van de middelste
dieren, de "eights", de "sixes" en de "pointers" was kritisch. Sommige van de teams waren
zo goed op elkaar ingesteld dat de begeleider zijn muilezels ieder bij naam riep om hen
zo bevelen te geven.
De begeleiders werden bijzonder goed betaald (100 tot 120 $ per maand in de negentiende eeuw !). Het inspannen van de muilezels 's morgens was een hele klus. Voor de rest
speelden de begeleiders de rol van veearts, mecanicien, kok enzovoort. Onderweg waren er wel enkele bronnen, maar in het span zat toch een stalen tank met een waterreserve van bijna 4000 liter. Houten tanks zouden uitdrogen en in de verzengende hitte beginnen lekken. Het hoofdvoedsel voor de begeleiders was natuurlijk, zoals het stereotiepe
beeld van de Far West vereist... spek en bonen. Dat dit geen toeristische uitstapjes waren
zal ondertussen wel duidelijk zijn : in deze desolate streek was er niet alleen de hitte,
maar ook het gevaar van ratelslangen, schorpioenen en allerlei minder schattige geleedpotigen, zoals de beruchte "Zwarte Weduwe". En als de rem van zo'n gevaarte het begaf
op een rotsige helling vielen er natuurlijk doden. Gedurende vele jaren stonden pakjes
"20-Mule-Team borax" op de schabben van de kruidenierszaken. De 20-mule teams
werkten tot 1890, toen de maatschappij failliet ging en de mijn gesloten werd. Sinds 1927
is kerniet de belangrijkste bron van borax, en het wordt vooral gewonnen in Searles Lake.
Zicht op Death Valley vanop Corkscrew Peak. Foto en copyright by Joel I. Mur, NPS.
Bron : http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/usgsnps/deva/galmining.html
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Harmony Borax Works, Death Valley. Foto NPS Archives. Copyright USGS.
Bron : http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/usgsnps/deva/galmining.html

Kerniet als zodanig wordt enkel in het Kramer district gevonden in Kern County, Arizona,
op een drietal km ten noorden van het stadje Boron. Dit stadje was in feite vroeger niets
anders dan een treinstationnetje en heette toen "Kramer". Het werd later om begrijpelijke
redenen omgedoopt tot "Boron". De afzetting werd al in 1912 ontdekt, maar pas vanaf
1927 werd ook aan ondergrondse mijnbouw gedaan. De Kramer afzetting uit het plioceen
wordt nu in dagbouw ontgonnen sinds 1955. Legendarisch is "Grandpa 53", een
gigantische truck die het erts uit de mijn naar de transportbanden bracht. Hij staat nu, op
pensioen, te pronken tegenover het Twenty Mule Team Museum. Tegenwoordig zouden
meer dan 250 twenty-mule-teams nodig zijn om de boraxproductie van één dag te
transporteren ! De huidige groeve is 2 km bij 1.5 km groot, en meer dan 200 m diep. U.S.
Borax, Inc., behoort nu tot de Rio Tinto Borax Group. De ertsreserve wordt geschat op
100 miljoen ton. De andere belangrijke reserves situeren zich in Argentinië, Bolivië, Chili,
China, Kazachstan, Peru, Rusland en Turkije. In Europa worden zo goed als geen
boraten ontgonnen.
Voor het dankwoord en de literatuuropgave verwijzen we naar het einde van het
volgende artikel.
U.S. Borax Open Pit mine in Boron, Kern County, California, USA.
Foto en copyright U.S. Borax, Inc.
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Mineraal van de
maand
tincalconiet
Rik Dillen
Deze maand leven we in de ban van het element boor, met als "special guest star" het mineraal
tincalconiet.
Aan
de
formule,
Na2B4O5(OH)4.3H2O kun je al direct zien dat
dit mineraal heel nauw verwant is met het beter bekende borax, Na2B4O5(OH)4.8H2O .
Inderdaad, beide mineralen komen bijna altijd samen voor. Tincalconiet is in feite een verweringsproduct van borax : wanneer borax enige tijd is blootgesteld aan nogal droge lucht
verliest het enkele moleculen kristalwater, met als resultaat krijtachtige tincalconiet.
Op die manier worden soms prachtige pseudomorfosen gevormd, wanneer netjes al het
borax 5 moleculen kristalwater per formule-eenheid verloren hebben. Het resultaat :
mooie spierwitte matte "kristallen" met de vorm van de oorspronkelijke kleurloze of witte ,
glanzende boraxkristallen. Daarbij moet je je voorstellen dat dit helemaal geen tincalconietkristallen zijn ; het tincalconiet is microkristallijn, maar de aggregaten nemen precies
het volledige volume in van de oorspronkelijke boraxkristallen. In feite moet je haast alle
aggregaten van boraxkristallen omdopen tot tincalconiet, want de ontwatering gebeurt vrij
vlot en zeker spontaan, ook bij kamertemperatuur. Bij 60 % vochtigheidsgraad en een
temperatuur tussen 20 en 25°C is de omzetting in principe omkeerbaar, maar de algemene ervaring leert toch dat de tendens eerder in de "ontwaterende richting" is.
Soms zul je voor beide mineralen formules vinden die er enigszins anders uitzien :
borax
tincalconiet

Na2B4O5(OH)4.8H2O
Na2B4O5(OH)4.3H2O

Na2B4O7.10H2O
Na2B4O7.5H2O

Chemisch-stoechiometrisch zijn beide formules telkens gelijkwaardig, maar de eerste formule geeft duidelijker aan dat twee van de "kristalwatermoleculen" in feite vermomde hydroxylionen zijn die in de structuur ingebouwd zijn, terwijl de overige watermoleculen wel
structureel aanwezig zijn, maar zonder chemische binding. 4 Hydroxylgroepen (OH) komen in feite overeen met twee watermoleculen (H2O) plus nog twee zuurstofionen (O2). In
de structuur van tincalconiet zitten driehoekige eenheden van BO2(OH) en tetraëders van
BO3(OH). De kristalstructuur werd in 1973 haarfijn opgehelderd door Giacovazzo et al.
Kristallografisch is tincalconiet trigonaal. Echte tincalconietkristallen zijn uiterst zeldzaam,
en om de structuur te kunnen bestuderen moesten synthetische kristallen geproduceerd
worden. Dat is voor zo'n soort product natuurlijk een koud kunstje : tincalconietkristallen
werden gevormd in een verzadigde oplossing van borax in water bij 80°C. Primaire, pseudo-octaëdrische kristalletjes werden aangetroffen in monsters van kernboringen in
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De structuur van tincalconiet, met driehoekige
eenheden van BO2(OH) en tetraëders van BO3(OH).
Naar Giacovazzo, 1973.



Tincalconiet, pseudomorf na
borax, van Searles Lake,
San Bernardino County, California, USA. Foto Ray Hill.
http://www.greatsouth.net/


Searles Lake, California, USA. Normaal vormt tincalconiet cryptokristallijne aggregaten en
korsten, en wat dus vaak als "tincalconiet-kristallen" wordt aangeboden zijn in feite pseudomorfosen van tincalconiet na borax. Tincalconiet is wit, mat tot aardachtig. Er werd
geen splijtbaarheid waargenomen. Het is een van de zachtste mineralen, want het haalt
hooguit een 1 op de schaal van Mohs. Daarenboven is het erg licht, met een densiteit van
1.88 g/cm³. De streekkleur is wit.
Tincalconiet is zo goed als altijd vergezeld van borax, en in mindere mate andere boormineralen, zoals colemaniet en ulexiet. Verder wordt het nog vaak vergezeld van calciet, haliet en hanksiet.
De grote tincalconiet (en borax-) zgn. Kramer-afzettingen bij Boron, Kern County in California zijn gevormd in het Neogeen, vanaf 24 tot ongeveer 2 miljoen jaar geleden, naar
geologische maatstaven vrij recent dus. Eerst werden rond 1913 afzettingen van calciumboraten ontdekt, en de natriumboraten werden pas rond 1925 aangeboord. In totaal werden in deze afzetting een vijftiental boraten en borosilicaten ontdekt, en tot nu toe verschenen eventjes een 2000-tal wetenschappelijke artikels over dit voorkomen ! Het primaire borax-erts komt overvloedig voor als kristallen tot 5 cm lang, ingebed in dolomitische kalksteen en klei-achtige lagen. Diagenetisch borax werd gevormd rond verwerende kernietkristallen en als aders en onregelmatige afzettingen in de buurt van het contact
van kerniet met primaire borax. De afzetting is bijzonder volumineus, met een oppervlakte
van meer dan een km² en een dikte van 100 m ; het gemiddelde borax-gehalte bedraagt
meer dan 70 %. In de afzetting komen ook boraten voor van Ca, Mg en Sr.
De ertsafzetting ontstond in een ondiep meer dat gevoed werd door thermale bronnen die
zeer hoge concentraties aan boraten bevatten. Hier en daar komen in de afzetting nog
wat andere mineralen voor, zoals witheriet, gedegen zwavel, realgar, stibniet en gedegen
antimoon.
Een andere zeer uitgestrekte afzetting (zowat 10 X 15 km !) van borax/tincalconiet is
Searles Lake (van water is er in dit "meer" niet veel sprake meer) in Bernardino County,
eveneens in California. Hier komt borax en tincalconiet voor met o.a. trona, hanksiet, thenardiet, pirssoniet, sulfohaliet, schaireriet, burkeiet, tychiet en northupiet. De meest tot de
verbeelding sprekende afzetting in California bevindt zich in Death Valley,
Tincalconiet, pseudomorf na borax, van Searles Lake, San Bernardino County, California,
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USA. Foto en verzameling
Rik Dillen.

bij
Furnace Creek en
Resting Springs. Van daar
uit werd met de beroemde
20-mule trains (twintig-muildieren-spannen) boraaterts afgevoerd naar het station van
Mohave.
In de Mohave-woestijn in California zijn er nog tal van andere, kleinere boraat-afzettingen,
en ook daar komt overvloedig tincalconiet voor. Verder zijn er nog belangrijke afzettingen
in Kirka, Turkije, in Argentinië, Tincalayu en Loma Blanca, in Tibet, India, Rusland, Iran en
Irak.
De benaming tincalconiet is afgeleid van "tincal", Sanskriet voor borax, en het Griekse κονις ("konis"), dat "poeder" betekent. De type-vindplaats is Searles Lake, San Bernardino
County, California, USA. De naam werd in 1878 bedacht door Shepard. Paslater werd
duidelijk dat het materiaal identiek was met tincalconiet van de Kramer afzetting. De
oorspronkelijk gevonden kristalletjes geleken op octaëders (6 rhomboëdrische en twee
basale vlakken), vandaar dat Payen in 1827 als naam "octahedral borax" gebruikte.
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Informatie op het Internet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Rob Lavinsky's "The Arkenstone"- Minerals from the Boron area, Mohave Desert, California
http://www.irocks.com/boron1.html
Rio Tinto Borax
http://www.borax.com/index.html
Boron minerals of Death Valley (Celeste Cosby, Jeanette Hawkins, Jani Kushla en Molly Robinson)
http://www.science.smith.edu/departments/Geology/dv/Boron/home.html#History
Boron
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/boron/120400.pdf
Santa Clarita Valley history in pictures
http://www.scvhistory.com/scvhistory/borax-20muleteam.htm
Boron twenty mule team museum
http://www.rnrs.com/20MuleTeam/ en http://www.rnrs.com/20MuleTeam/links.htm
Tales of 2O mule days
http://www.owensvalleyhistory.com/20_mule_team/tales_of_mule_days.pdf en
http://www.owensvalleyhistory.com/20_mule_team/page9b.html
Death ValleyN.P. Geology image galery
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/usgsnps/deva/galmining.html
Harmony Borax
http://www.nps.gov/deva/Harmony_Borax-pics.htm
Teamwork and the Twenty Mule Team Legend
http://www.mattlorenz.com/news/20Muleteam.htm
The mineral tincalconite
http://mineral.galleries.com/minerals/carbonat/tincalco/tincalco.htm
The twenty mules team - Mojave Mule Skinners
http://mojavemuleskinners.com/codywritins29.html
Borax Visitors Center Boron CA
http://www.1stoptravelguide.com/calif/935xx/boron/brxvc.htm
Boron twenty mule team museum
http://www.rnrs.com/20MuleTeam/history.htm

Dankwoord - acknowledgements








We zijn dank verschuldigd aan U.S. Borax, Inc., in het bijzonder aan Val Senior, Mike
Rauschkolb, en Susan Keefe voor foto’s in dit artikel (20 Mule team in actie en overzicht van
de groeve)
Verder stelde Ray Hill van Great South Gems and Minerals, http://www.greatsouth.net/ ons
een foto ter beschikking
De titelfoto's van tincalconiet zijn van Rob Lavinsky, The Arkenstone,
http://www.irocks.com/boron1.html.
We owe our sincere thanks to U.S. Borax, Inc., more
specifically to Val Senior, Mike Rauschkolb, en Susan
Keefe for several photos in this article (20 mule team in
action and view on the quarry).
Ray Hill of Great South Gems and Minerals,
http://www.greatsouth.net/ gave permission to reproduce
a photo
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Er was eens een tijd, dat Ronald Reagan
nog publiciteit maakte voor waspoeders met borax...
Foto en copyright NPS archives.
http://wrgis.wr.usgs.gov/docs/usgsnps/deva/galmining.html
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