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mka-kalender
Vrijdag 5 september 2003
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.
De vulkanen van Vanuatu
door
Ludo Van Goethem
Dat onze quiz-master een boon heeft voor mineralen en vulkanisme, wisten we reeds. Dat hij daarvoor ook naar exotische bestemming zoals Vanuatu reist, is minder bekend. Zegt dit eiland u
niets? Dan is het de hoogste tijd om te komen genieten van deze voordracht! Met prachtige dia's
en in zijn typische stijl doet Ludo ons alles uit de doeken over de mooie flora en fauna, de
indrukwekkende vulkanen en de beeldschone plaatselijke bevolking... Jawel, het gaat er heet aan
toe, daar in Vanuatu ! Niet te missen, dus.

Vrijdag 12 september 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... Als mineraal-van-de-maand wordt deze keer ferrimolybdiet aangeboden

20.30 h
Cornwall - its mines, minerals and scenery
door
Martin Stolworthy
Wie Minerant bezocht en op zoek was naar "nieuw materiaal", heeft zeker de tafel van Martin Stolworthy opgemerkt. Wie met hem een praatje maakte, voelde al snel dat deze sympathieke Engelsman een echte kenner is. Zijn "cv" is dan ook niet min : reeds meer dan 30 jaar (bestuurs)lid van
diverse mineralenclubs, stichtend lid van The British Micromount Society en een eigen verzameling
van zo'n 10.000 specimens...
Vrijdagavond zal hij ons in woord (Engels) en beeld (dia's en computer-) laten kennismaken met
één van de meest klassieke vindplaatsen ter wereld... Cornwall. Zelfs al bent u er geweest, of wil u
er nooit (meer) naar toe, dan nog is deze voordracht een MUST. Of zoals Shakespeare zei: "To
see. Not to see is not the question" !
Titelpagina
De beurs van Sainte-Marie-aux-Mines anno 2003 anders bekeken... Foto A. Wipff. Copyright
Minerapole, met dank aan Claude Pélisson. http://www.minerapole.com/f_/s_pr.html

Geonieuws 28(7), september 2003

151

Zaterdag 13 september 2003
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Onderwerp : determinatiepracticum
Zoals gebruikelijk is de septembervergadering een determinatiepracticum. Iedereen brengt
steentjes mee om te (laten) determineren. Verder bespreken we ook nog even het programma
voor de komende maanden en maken we alvast plannen voor een uitstap in 2004.

Zondag 14 september 2003
Excursie naar de ‘Carrière de la Sambre’ te Landelies, exclusief voor MKA-leden. De
plaats en tijdstip van afspraak wordt later bepaald.
Wie wenst mee te gaan of meer inlichtingen wil contacteert Richard De Nul (zie binnenkaft).
Voorafgaandelijke inschrijving is verplicht en dient te gebeuren voor 5 september 2003 met
opgave van het lidnummer. Het totaal aantal inschrijvingen is beperkt, er snel bij zijn is dus de
boodschap. De minimum-leeftijd voor deze kaptocht is 18 jaar.
Deze groeve is in werking. De vondstmogelijkheden hangen dus af van het "moment". Bij regenweer voorzie je best regenkledij. Tot de vondstmogelijkheden behoren vnl. calciet maar ook
fluoriet, pyriet, markasiet, kwarts, aragoniet en goethiet. De meeste mineralen zijn klein, een
handloupe is dus geen overbodige luxe. Handstukken zijn mogelijk mits het nodige vindersgeluk.
Uiteraard zijn hamer en beitel de noodzakelijke gereedschappen. Verder voorzie je een
beschermbril, werkhandschoenen, stevige schoenen en een helm. Je vergeet ook best niet het
nodige opbergmateriaal, wasgerief, drank en een lunchpakket mee te brengen.

Mineralen, fossielen, presentatiemateriaal,
juwelen, dekoratie-artikelen…

ESTWING-hamers, EUROMEX-microscopen, JOUSI-doosjes,
BRANSON-ultrasoonbaden, LEATHERMAN-werktuigen,
LORTONE-steenbewerkingmachines, PROXXON-toestellen,
SILVA-kompassen, KERN-weegschalen …
Kortom teveel om op te noemen !
Beslist een bezoekje waard aan onze show-room (na afspraak)
of op mineralenbeurzen.
Neem ook een kijkje op onze website.
Je kan ook de ‘Krantz’-kataloog aanvragen.
Olmenlaan 8
3050 OUD-HEVERLEE
http://www.interkristal.be
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Sainte-Marie-aux-Mines 2003
Paul Van hee
Eindelijk konden we dit jaar voor de eerste maal de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines bezoeken. Grote consternatie bij aankomst, ik had de vrijkaarten voor “professionals” thuis
vergeten. Om de prijs toch enigszins te drukken namen we ticketten voor 4 dagen, 26 €
per persoon. En wij maar denken dat Minerant duur is.
Bij het binnenkomen in de straatjes was het opvallendste de tentjes : de enige manier om
zo’n 700 standhouders onder te brengen in een afgelegen dorp. Je moet de historiek van
de beurs kennen om te begrijpen dat zo’n manifestatie hier kan ! Het “dorp” telt 3000 inwoners en deze bewuste week komen er wel 25000 bezoekers. Na een eerste straatje
ontmoeten we al een eerste bekende (Luikse) bezoeker. De rest van de dag zouden we
er trouwens nog een paar tegenkomen.
Opvallend het aantal Chinezen en Marokkanen. Ook stands met Pakistaans en Indisch
materiaal waren goed vertegenwoordigd. Als je dat allemaal ziet dan lijkt de regio rond
Gilgit (Pakistan) bijna uitsluitend uit aquamarijn te bestaan. Op het “marktplein” waren vele Chinezen samengeplaatst. Goed voor de bezoekers, concurrentie zorgt immers voor lagere prijzen. Antimoniet in lengtes van 20 tot 30 cm lagen er volop. Toch wel opletten voor
de kwaliteit, beschadigingen zijn er legio. Verder was er een nieuwe vondst van calciet,
fantoomachtig met hematiet-aardachtige lagen, prijzig voor goede specimens, dus … afbieden is de boodschap. Thuisgekomen blijken ze een zeer interessante fluorescentie te
vertonen onder de kortegolf UV-lamp : rood op de ribben.
India, dat voor de affiche zorgde, was een volgend doel. De fameuze vlinders met groene
apophylliet van Rahuri waren niet zomaar te vinden. Nogal wiedes als je de site van de familie Makki (www.matrixmineralia.com) bekijkt. Deze vondst heeft ook al vervalsingen
tot gevolg. De bewuste apophylliet heeft op
de “kop” platte vlakken en slechts de kern van
de kristalgroepen is gekleurd. In de omgeving
waar de bewuste vondst werd gedaan zijn er
wel gelijkaardige parageneses gevonden met
groene puntvormige kristallen. Bij sommige
dealers bleken deze punten te zijn weggeknipt om direct met de echte vondsten te concurreren en de prijzen werden dan aangepast
aan die van de echte ! Enkele dealers hadden
nieuw materiaal aangekregen met prachtige
apophyllietkristallen, gegroeid op een stalactitische kern van agaat... gewoon prachtig !
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Een speciale hal was voorbehouden
aan “elitaire” standhouders. Weliswaar
waren daar exceptionele specimens te
zien maar de prijzen waren legio.
De donderdagnamiddag rond vier uur
was er een wolkbreuk om U tegen te
zeggen. Wij schuilden bij een Chinees
die ook standhouder is op Minerant.
Hier bleek weeral eens duidelijk dat in
China de mannen het voor het zeggen
hebben. Bij alle problemen die opkwamen moest ‘madam’ alles doen. Zij
was dan ook kleddernat en hij poederdroog. Ze hebben wel alvast 4 m besteld voor Minerant 2004. Dezelfde stormbui zorgde ervoor dat enkele Marokkaanse
standhouders de opgestapelde dozen, die buiten de tenten opgesteld stonden, zagen
wegzakken met alle gevolgen vandien. We hebben zelfs schoenen zien voorbijdrijven. De
organisatoren hadden dit jaar zelfs te weinig tenten en enkele standhouders zagen alles
nat worden. René Hofkens kan ervan meespreken... Minder leuk, bij de stand van Incon
vielen door een windstoot de metalen schabben met mineralen om, twee personen
werden gekwetst en voor verzorging naar het ziekenhuis gevoerd.
Waren er nog interessante bezienswaardigheden ? Ja, cactus-amethyst uit Boekhoute,
Mpumalango, Zuid-Afrika, een vindplaats die we zouden kunnen bezoeken bij een volgende reis. Toermalijn en vooral aquamarijn van het Erongo gebied in Namibië, kwalitatief
stukken beter dan wat wij ter plaatse hebben gezien en kunnen bemachtigen. Ja, sommige mensen hebben natuurlijk hun geprivilegieerde leveranciers.
Meteorieten waren er a volonté. Zelfs kilo-grote stukken van de Gibeon meteoriet werden
aangeboden aan eveneens kilo-grote Europrijzen. En ook meteorieten uit China waarvan
ik toch wel mijn twijfels over de echtheid heb doordat alle stukjes sterk op mekaar gelijken
qua grootte en vorm. Alhoewel, tijdens het Mao regime was er ooit, door een tekort aan
ijzererts, een actie waarbij de bevolking werd gevraagd ijzererts te ontginnen of om ijzer te
vinden, velen hebben toen zelfs potten en pannen aan de regering verkocht alsook vele
meteorieten.
Na twee dagen waren we
moe en blut en keerden terug met toch enkele bedenkingen in het achterhoofd.
Als ik zie hoe de standhouders daar zelf voor veel zaken moeten zorgen ben ik er
steeds meer van overtuigd
dat we onze Minerant standhouders toch goed in de
watten leggen.
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Beurzen en tentoonstellingen
10-14/9
12-13/9

USA
SK

12-14/9

CZ

13-14/9

DENVER / COLORADO. Holiday Inn Denver North. <mz0955@aol.com>
BANSKA STIAVNICA. Skola Stankovianskeho, ul. Akademicka 13. 14-19/9-16 h. Beurs.
<kusik@gssr.sk> OPGELET ! Deze beurs werd in verschillende tijdschriften (en daardoor ook in het juninummer van Geonieuws) voor het week-end ervoor aangekondigd. Het gaat wel degelijk om vrijdag en zaterdag. Beurs in het kader van de "Days of
Salamander" m.b.t. de plaatselijike geschiedenis van de mijnbouw.
PRAAG. Vystaviste. Beurs (M e.a.). <sberatel@ppa.cz> www.ppa.cz

B Brussel. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F).
Info : De heer R. Leemans, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel
Tel./fax : 02/538 71 30.
<leemansroger@hotmail.com> - http://www.cmpb.net
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SAINT-PANTALEON/AUTUN (71). Salle polyvalente, rue Antoine-Clément.
SAINT-YVI (29). Maison des Associations. Beurs.
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstrasse. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
<zanaschkamineralien@a1.net>
KIEL. Kieler Schloß. 11-18 h. Beurs (E)
MULHOUSE-BOURTZWILLER. Sporthal, rue de Mittelwihr. 9-19 h. Beurs (M-MM)?
<rauschen.roger@evhr.net>
STULLN. Reichartschacht, Freiung bei Stulln. 10-17 h. Beurs (M-J).
BAD HOMBURG. VHS, Elisabethenstr. 4. 10-17 h. Beurs (M-F). <geraschversicherung@tonline.de>
CHEMNITZ. Forum, stadscentrum, hoek Brückenstr./Mühlenstr. 9-16 h. Beurs (M-F-J).
DARMSTADT-EBERSTADT. Ernst-Ludwig-Saal, Schwanenstr. 10-17 h. Beurs (M-F).
LIENZ. Volkshaus, Beda-Webergasse 20. 9-16 h. Beurs (M).
RÜDERSDORF/BERLIN. 10-18 h. Beurs (M-F). <kontakt@museumspark.de>
ARNHEM. Music Sacrum, Koningsplein 12. 10-17 h. Beurs
PÖHLA. Mehrzweckhalle. 9-16 h. Beurs (M).
PRIBRAM. Domě kultury, Příbram VII. 7-14 h. Beurs (M-F). <marcinikova@diamo.cz>
STRAUBING. Hallen am Hagen. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbuero-ehlert@tonline.de>
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at>
TIROLO/DORF TIROL (BZ). Vereinshaus, Raiffeisensaal. 9-19/9-17 h. Beurs (M).
HOF/SAALE. Freiheitshalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
IMSBACH. Gemeindehalle. Beurs (M-F). <donnersberg-touristik@t-online.de>
KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
<zanaschkamineralien@al.net>
LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h.
LUGANO. Kongresshalle. 13-18/9-17 h. Beurs (M-F).
SAINT-PIERRE-EN-PORT (76). Salle des Pommiers. <elisabeth.chirois@wanadoo.fr>
ANTIBES/JUAN-LES-PINS (06). Palais des Congrès, Square Sydnet Bechet. Beurs.
LA ROQUE-D'ANTHERON (13). Foyer rural. Beurs (M-F).
AUGSBURG. Kongresshalle. 10-17 h. Beurs (M).
GERA. Klubzentrum "Comma", Heinrichstr. 47. 10-16 h. Beurs (M-F).
HOMBERG/OHM. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
OCHSENFURT. Trias-museum, Judengasse 3, Kleinochsenfurt. 10-17 h. Beurs (M-F).
CREMONA. MM-bijeenkomst ; gratis tafels voor buitenlanders. <gmc.cr@dinet.it>
'S HERTOGENBOSCH. "De Helftheuvel", Helftheuvelpassage 115. 10-17 h. Beurs.
CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. Beurs (M-F).
DEN HAAG. Haagse Hogeschool, J. Westerdijkplein 75. 10-17 h. Beurs (M-F).
<d.knoester@worldonline.nl> www.mineralennlc.nl
DRESDEN. Messegelände, Ostrahege. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristallgalerie.de> www.kristall-galerie.de
GRENOBLE. Le Prisme-Seyssins. 9.30-18.30 h. Beurs. <bernard.brochier@ctp.inpg.fr>
BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs (M-F-E).
GÜTERSLOH. Stadthalle. 14-18/11-&! h. Beurs (M-F). <s.huebner@stadthalle-gt.de>
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HÜTTSCHLAG. Talwirt. 12-20/10-17 h. Beurs (uitsluitend alpiene mineralen).
KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E).
LANDQUART. Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E). <paul.kilchenmann@web.de>
NÜNRBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de>
www.frankenboerse.de
SCHILTIGHEIM/STRASBOURG. Salle des fêtes, 2 avenue de la 2e Division Blindée.
WIEN. Stadthalle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <auskunft@vmoe-wien.at>
MOSS. Mossehallen; 10-17 h. Beurs.
L'ORIENT (56). Espace Cosmao Dumanoir, Bvd. Cosmao Dumanoir.
<dubois.kerlois@club-internet.fr>
TROYES/SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10). Salle polyvalente, Allée du Château des
Cours.
SOISSONS (02). Salle Claude Parisot (Espace multifonctionnel). Ruil-beurs.
MONTMAGNY (95). Salle des fêtes, Place de la Division-Leclerc. Beurs (M-F).
OLOMOUC. Dum armady, Vystavni sal, tr. 1, maje c.3. 8-16 h. Beurs.
<moravek@vmo.cz>
DOMODOSSOLA. Bij station. Beurs.

DE HAAN. Hotel ATLANTA, Koninklijke Baan 34. 10-18 h.
Beurs (M-F-J-E).
Info : De heer Swaenen, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat.
Tel. 03/651 7926.
http://www.acam.be - <info@acam.be>
BAD KISSINGEN. Tattersall Halle, Salinenparkplatz. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
CLUJ-NAPOCA. Foaierul Casei Universitarilor, Str. Emm. de Martonne. 9-18/9-17 h.
Beurs (M-F-E). <ampgar@bioge.ubbcluj.ro>
TORINO. Polo fieristico Lingotto Fiere, Pad. 5, Via Nizza 280. <info@ageditrice.it>
www.ageditrice.it
ERFURT. Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. 9-16 h. Beurs (M-F).
JABLONEC. Restaurant sportterreinen Strelnice v Jablonci nad Nisou. 7.30-15 h. Beurs.
SCHLEMA. Kulturhaus "Aktivist", Bergstr. 22. 9-16 h. Beurs (M), met bezoek aan het
museum voor Uraniumwinning.
ARLON. ISMA, 33 route de Bastogne. Beurs. Info : Jeannie Lambert, tel. 063 221482.
KOLSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-17/10-17 h. Beurs (M-J-E).
OLTEN. Dampfhammer, Personalsrestaurant SBB, Industriestr. 1. 13-18/10-17 h. Beurs.
SALZBURG-HALLEIN. Salzberghalle, Salzbergbahn. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at>
FRANKFURT-BORNHEIM. Pfarrzentrum, Berger Str. 135. 10-17 h. Beurs (M-F).
DREIEICH. Bürgerhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <y.r.wag@t-online.de>
TOURNEFEUILLE (31). Thema-beurs "Trilobieten".
BOURGES (18). Centre EADS Aérospatiale Matra-Missiles, RN 151 (richting
Châteauroux, uitrit A71). Beurs (M-F-MM-schelpen).
WASQUEHAL/LILLE (59). Salle des Fêtes du Centre (bij gemeentehuis, rue Victor Hugo).
9-19 h. Beurs (M-F). <delporte.frederic@wanadoo.fr>
BERRE-L'ETANG (13). Salle polyvalente. Beurs (M-F).
VÄSTERÅS. Västeråshallen (nét ten N van de E18). 10-17/10-16 h. Beurs.
<allan.ekberg@hem-pc.bip.net> www.geonord.org/org/VAGS/eng.shtml
BÜHL. Bürgerhaus Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F).
GROßENLÜDER (Fulda). Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
KERPEN. Jahnhalle, Jahnplatz 3 (am Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F).
MELK. Wachauer Hof, Gasthof Teufner. 9-17 h. Beurs (M). Ruil-beurs, géén J.
NEUENRADE. Hotel Kaisergarten. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
STEINEBACH. Bürgerhaus "Steinebacher Hof". 11-17 h. Beurs (M en mijnbouw).
<bergwerk@gebhardshain.de>
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F).
EINDHOVEN. Motel Eindhoven, Aalsterweg 322 [opgelet : datum onder voorbehoud]
BRATISLAVA. Cultus-Dom Kultury Ruzinov, Ruzinovska 28. 10-19/9-17 h. Beurs (M).
<minerali@kamenazdravie.sk>
SOFIA. Nationaal museum, Tscherni Vrach Blvd. 4. 10-19 h. Beurs. <borsa@web.bg>
L'UNION (31). Grande Halle. Beurs.
PLZEN. Dum Kulturni Inwest, americka 49. Beurs. <kosikova@dk-inwest.cz>
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SALZBURG. Congress, Auerspergstr. 6. 10-18 h. Beurs (M).
<zanaschkamineralien@al.net>
VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at>
BREMEN. Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-17 h. Beurs (M-F).
ERDING. Stadthalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
HEIDENHEIM. Konzerthaus. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbueroehlert@t-online.de>
MILTENBERG. altes Rathaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
NAESTVED. Naestved Hallerne, Rolighedsvej 20. 10-17 h. Beurs (M-J).
SCANDICCI. Palazzetto dello sport. 8.30-23/8.30-19 h. Beurs (M-F).
<gamps@supereva.it>
GIUSSANO (MI). Palatenda, Via Cavour. Beurs.
L'ARBRESLE (69). Salle des Fêtes, route de Paris.
THIONVILLE (57). Salle Jean Burger. Beurs.
TOURS (37). Centre Le Vinci. Beurs (M-F-E).
HAMELN. Rattenfängerhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
INGOLSTADT. Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M).
MANNHEIM-NECKARAU. VHS am Markt, Friedrichstr. 13a. 9-17 h. Beurs (M-F).
OELSNITZ/VOGTL. Vogtlandsporthalle. 9-17 h. Beurs (M). <steffenpestel@aol.com>
SEVENUM. De Sevewaeg, Markt. 11-17 h. Beurs (M). <rayer.mineralen@planet.nl>
WINTERSWIJK. Autoherstelbedrijf Slotboom, ambachtstraat 61. Beurs (M-F).
BREDA. Inslag sportcentrum, Nieuwe Inslag 99. Beurs.
SIEGEN. Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). <mineralnst@aol.com>
SOPRON. GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsébet-Park. 9-17 h. Beurs.
NAMUR. Arsenaal Namur. Beurs (M-F). Info : Jacques Troost, tel. 081 732393 (na 18 h).

Gebruikte afkortingen :

M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
MM 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. Of probeer eerst eens het Internet...

Internationale beurs van mineralen en fossielen
15 november 2003, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 182 538539
<nicokuik@hetnet.nl>

Geonieuws 28(7), september 2003

157

In memoriam :
Joseph Lhoest
(1934-2003)
Paul Van hee en Rik Dillen
Eind april 2003 overleed Dr. Joseph Lhoest,
gedurende vele jaren lid van de MKA. Joseph
was doctor in de geneeskunde, en was professioneel een groot deel van zijn leven actief
in Congo / Zaire. Dat was dan ook de grote
link naar de mineralogie !
Hij begon zijn Afrikaanse carrière in 1963,
een paar jaar na de onafhankelijkheid van
Congo. Hij maakte diverse UNO-interventies
mee, de afscheuring en aanhechting van
Shaba / Katanga, en kende Congo als geen ander. Voor zijn werk als chirug verbleef hij in
Likasi, Kipushi, Lubumbashi, Lena, Kakanda, Kambove, Kolwezi... In 1985 keerde hij
definitief naar België terug.
In 1964 was hij op vraag van een student begonnen met wat mineralen te verzamelen. In
Zaire leerde hij naderhand een mijnbouwingenieur kennen, Gilbert GAUTHIER (die
ondertussen wereldwijd bij verzamelaars bekendheid geniet). In de jaren 1970-1980 ging
hij voluit mineralen verzamelen. Hij had vooral een fijne neus voor zeldzaamheden ;
wannneer je als systematicus eens in zijn mineralen mocht snuisteren was het een waar
festijn !
Joseph Lhoest schreef of werkte mee aan een aantal belangrijke artikels, o.a. in The Mineralogical Record :



Lhoest, J. J. (1995) - Famous mineral localities: The Kipushi mine (Zaïre), Mineralogical Record, 26 (3),
163-192.
Lhoest, J. J., Gauthier, G. J. and King, V. T. (1990) - Famous mineral localities: the Mashamba West Mine,
Shaba (Zaïre), Mineralogical Record, 22 (1), 13-20/28.

Ook in Geonieuws liet hij zich niet onbetuigd, met o.a. de volgende artikels :





Lhoest J. (1990), "De koper- en cobaltmijn Mashamba-west, Shaba, Zaire", Geonieuws 15(5), 86-106
Lhoest J., Dillen H. (1991), "Procedures en richtlijnen bij het toekennen van mineraalnamen", Geonieuws
16(9), 192-195
Lhoest J. (1995), "De mijn van Kipushi, Shaba, Zaire", Geonieuws 20(5), 91-109
Lhoest J. (1996), "Belgische calcieten in Tucson", Geonieuws 21(4), 65-66

Hier volgt een omschrijving van hoe wij deze toch wel markante figuur gekend hebben, als
verzamelaar en als vriend...
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Paul Van hee
Ik heb Joseph leren kennen tijdens de laatste grote MKA tentoonstelling in de Keurvelszaal in 1982. Hij feliciteerde ons voor de juiste vindplaatsen vermelding betreffende de
Katangamineralen.
Ik dacht toen bij mezelf; “Wie is deze vreemde eend die hier plots opduikt om ons even te
komen zeggen wat en hoe over Katanga? De meeste specimen waren van mijn vader en
dat was een Katangamineralen-kenner, dus…”
Na wat palaberen (Congolees voor o.a. praten) nodigde hij mij uit om bij hem een stukje
derricksiet te komen kiezen als cadeau. Hij woonde op dat ogenblik bij zijn zoon, Serge,
aan de Schelde-kaai. Serge werkte als kok in restaurant Joeri (toen welgekend in Antwerpen). Ikke mee, komen we in een oud gelijkvloers appartement, géén meubelen, alleen
opgestapelde kisten die als meubelen dienst deden en om te slapen een “paljas par
terre”. En natuurlijk ook enkele kisten met allerlei Katangese mineralen, meestal kleine
specimens. Verdere gesprekken brachten aan licht dat hij arts was, nu zonder werk
(weeral eventjes verwondering van mijnentwege). De laatste functie die hij uitoefende
voor zijn opruststelling was die van scheepsarts op de zgn. “Congoboten”.
Joseph was een wat zonderling persoon om mee te praten, bijna mysterieus. Hij sprong
geregeld van de hak op de tak, en kon zich moeilijk op één onderwerp concentreren. Na
de tentoonstelling werd hij lid van de MKA, was enkele keren standhouder op Minerant en
was geregeld bezoeker op onze vergaderingen, vooral in de HBK periode. We hebben
ook de vernissage van het restaurant van Serge Lhoest mogen bijwonen “’t Klein Parijs”
aan de De Waelplaats, waar ook mineralen tentoongesteld waren.
Er zijn zeker mensen die Joseph anders hebben leren kennen, maar dit is hoe ik hem heb
ervaren. Na de tentoonstelling in St. Gérard in 1996 heb ik Joseph niet meer gezien. Het
is met droefheid dat ik zijn heengaan heb vernomen in een kort e-mail berichtje. Joseph,
je was een merkwaardig persoon, maar ZO een Katanga mineralen kenner.

Rik Dillen
Ook ik heb Joseph voor het eerst ontmoet in de jaren tachtig. Ik heb hem vooral beter
leren kennen toen hij, ergens in 1993-1994 gefascineerd geraakte door metallische
pailletjes die in riviertjes in de Hoge Venen gevonden worden. Joseph ging in Faymonville
niet naar goud zoeken, maar naar... aluminium. Toen hij mij daar de eerste keer over
vertelde was ik meer dan sceptisch ; ik kon me niet voorstellen dat in rivierbeddingen in
de Ardennen aluminiumpailletjes zouden voorkomen. Maar goed, vermits "the taste of
pudding is in the eating of it" ben ik een paar keer met hem mee op stap geweest in de
Hoge Venen.
Dat was een avontuur op zich... ik parkeerde mijn auto, en Joseph zou rijden... met zijn
blote voeten op het gaspedaal, tegen welgeteld 60 km/h over de autosnelweg naar
Eupen. Ik heb toen een paar keer doodsangsten uitgestaan. In talrijke riviertjes werden
slibmonsters genomen, en ja hoor, in bijna alle riviertjes in het gebied werden lichtgrijze
korreltjes gevonden, die na analyse uit Al bleken te bestaan. Omdat ik ervan overtuigd
was dat deze aluminiumkorreltjes niet van natuurlijke oorsprong waren, heb ik na een heel
kort onderzoekje alles aan hem teruggegeven, en ik weet niet of er uiteindelijk nog iets
mee gebeurd is.
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Joseph Lhoest
(midden) in gesprek
met Gilbert
Gauthier (links).
Foto Rik Dillen,
Tucson
(main show),
11 februari 2000

Joseph was in de relaties met zijn vrienden vooral een onverbeterlijke briefschrijver : als
hoogtepunt schreef hij me in 1995 in één jaar tijd 33 pagina's aan brieven, gemengd
Frans/Nederlands. Alles wat hem beroerde moest hij op die manier kwijt : hoop, frustratie,
nieuwe vondsten, wetenschappelijke "invallen"...
De laatste keer dat ik hem gezien heb, was in Tucson, waar ik hem in februari 2000 ontmoette, uiteraard aan de stand van... Gilbert Gauthier. Joseph was "een speciale", maar
integere vriend.
[Met dank aan Roger Warin
voor de portretfoto]

Paul Tambuyser
Privé uitgave, 2003, pp. xiv, 362, 152 figuren, 50 tabellen
en een uitgebreide determinatietabel.
8vo. (16,5 x 24 cm), ISBN 90-9016714-5
prijs: EUR 27,50
Een naslagwerk over alles wat u als mineralenliefhebber over
mineralogie moet weten. Tevens is het boek een praktische
handleiding voor het herkennen en determineren van mineralen. Er is geen voorkennis vereist want alles wordt in deze
tekst vanaf het begin uitgelegd. Het geheel is rijkelijk voorzien
van illustraties en tabellen. “Mineralen Herkennen” richt zich
zowel tot de nieuwe als tot de gevorderde verzamelaar en
omvat o.a.
 een begrijpelijke inleiding in de chemie en de
kristallografie
 determinatietabellen voor een 130-tal mineralen
 het begrijpen van fysische kenmerken van mineralen
 hoe zit mineralensystematiek in elkaar
 hoe leer ik op-zicht mineralen herkennen
 het aanleggen van een referentieverzameling
Te koop op de maandelijkse vergaderingen (27,50 €) of bij J.
Tambuyser (Jan Samijnlaan 37, 2100 Deurne, tel. 03 325 03
93). Het boek kan ook toegezonden worden en kost dan
inclusief verzendingskosten : 31,50 € (NL : 33 €).
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MKA-nieuws
Reis naar Lavrion, Griekenland - 2003

Rik Dillen

De 21 ste Reis naar LAVRION ( Griekenland ) is gepland met vertrek op vrijdag
26/09/03. Er kan geboekt worden voor 8, 10, of 15 dagen. Door de aanwezigheid en
medewerking van Mevr. Heleni Hoek-Apostolopoulou (voorzitster v.d. Culturele Stichting Holland-Hellas) werd naast de mineralogie ook het culturele programma uitgebreid. Voor meer informatie kan u terecht bij de heer Piet Gelaude, tel. of fax : 00-32(0)93771850, e-mail <piet.gelaude@pandora.be>. Alle belangstellenden worden uitgenodigd op
een bijeenkomst op zondag 7 september 2003 om 13 h in het ACAM lokaal, F. De l'Arbrelaan
12, 2170 Merksem.

Personalia



We vernamen het overlijden op 21 juni 2003 van de heer Jozef Janssens, vader van ons
medelid Ivo Janssens. Hij is 84 geworden.

Op 18 juli 2003 overleed in Lokeren mevrouw Julia De Mey, in de gezegende leeftijd van 96 jaar.
Zij was de moeder/schoonmoeder van onze medeleden Werner en Maria Heirman-Tas.
Wij bieden aan de getroffen families langs deze weg ons oprecht medeleven aan.

Vraag en aanbod
De heer André Van Looy biedt te koop aan : collectie mineralen (100 stuks), stralingsdetector,
polijsttrommel met poeders, horizonale vitrinekast 100 x 48 cm.
Prijs overeen te komen. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks kontakt op met de heet André Van
Looy per telefoon of fax op 03 6520745

"HANDBOOK OF MINERALOGY" Volume V is uit !
Het vijfde en laatste deel van het "HANDBOOK OF MINERALOGY" is eindelijk
beschikbaar.Dit deel bevat 791 boraten, carbonaten, sulfaten, ... en de richtprijs is 130
€ (invoerkostenkosten inbegrepen). Wie een exemplaar wenst te bestellen neemt zo
snel mogelijk contact op met Herwig Pelckmans (coördinaten zie binnenkaft
Geonieuws). Voor een algemene bespreking van een vorig volume verwijzen we naar
Geonieuws 21(2), 34 (1996)
Een meer gedetailleerde bespreking van dit belangrijk referentiewerk dat nu helemaal
voltooid is mag u later in Geonieuws verwachten.

52ste internationale mineralen- en fossielenbeurs

Nederlandse Lapidaristen Club

DEN HAAG - 27 en 28 september 2003 - 10 tot 17 h


Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75
Info : www.mineralennlc.nl
Geonieuws 28(7), september 2003
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Mineraal van de maand :
ferrimolybdiet
Rik Dillen
Deze keer houden we het nog eens democratisch, en we stellen u een niet al te zeldzaam
mineraal voor, ferrimolybdiet of Fe3+2(Mo6+O4)3.8H2O of kortweg Fe2(MoO4)3.8H2O. Dit is
een eenvoudig ijzermolybdaat, en toch staat er in de formule in de Glossary (uitgave
1999) een vraagteken achter de formule. Strunz (ook de laatste uitgave, 2001), geeft als
formule Fe3+2(Mo6+O4)3.7H2O, één moleculetje minder kristalwater dus. Horn et al. (1995)
toonden in ferrimolybdiet van Chinese afkomst gemiddeld 6.8 moleculen kristalwater aan.
Wanneer we wat verder teruggaan in de geschiedenis, naar het onderzoek van Kerr et al.
(1963), dan lezen we in dit verband : "It is proposed that the formula Fe2(MoO4)3.nH2O be
used until a stable hydrated phase of ferrimolybdite is better established". Vermits de zaak
nu, met de meeste gesofoistikeerde methoden, nog steeds niet opgehelderd is kunnen we
al zeker besluiten dat het niet zo gemakkelijk is dan het op het eerste gezicht lijkt. We
mogen ervan uitgaan, hoewel dat niet erg wetenschappelijk klinkt, dat er per molecule
ferrimolybdiet een stuk of zeven, acht kristalwater-molekulen aanwezig zijn.
Er is wel een verklaring voor deze onzekerheid : uit DTA-onderzoek is gebleken dat vanaf
50°C al kristalwater kan ontwijken uit de structuur, en naargelang de temperatuur stijgt
gebeurt dat in verschillende stappen. Gelet op het feit dat deze processen omkeerbaar
zijn (en ferrimolybdiet dus bij temperatuurdaling in principe terug kristalwater kan opnemen) wordt het een ingewikkelde zaak. Wie scheikunde gestudeerd heeft weet dat chemische reacties (en zulke bijna fysische dehydratatie-reacties zijn daar ook bij) die heel
vlug verlopen tot een stabiel evenwicht leiden. Anderzijds zijn er reacties waar de snelheid
het zodanig laat afweten, dat in feite pas na een héél lange tijd een evenwicht bereikt
wordt. Door het feit dat de eerste dehydratatietemperatuur rond 50°C ligt (dus niet zover
boven kamertemperatuur), én het feit dat de dehydratatiereacties omkeerbaar zijn maar in
beide richtingen traag tot heel traag kunnen verlopen kunnen we dus perfect be-

Hexagonaal molybdenietkristal
gedeeltelijk verweerd tot
ferrimolybdiet. Holt's Ledge, Lime,
New Hampshire, USA. Foto en
verzameling Scott Whittemore.
Copyright Scott Whittemore.
URL website :
http://members.aol.com/cyrtolite2/Min
Phot/Images_3/Molybden.JPG

grijpen waarom men niet voor alle
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gevallen hetzelfde aantal kristalwatermoleculen vindt. Bij ongeveer 250°C is al het
kristalwater verdwenen, en dan herstelt het materiaal zich maar heel moeizaam tot het
oorspronkelijke ferrimolybdiet.
DTA : differentieel thermische analyse. Dit is een analysetechniek om allerlei veranderingen, die zich in een materiaal voordoen bij opwarmen en/of afkoelen, kwantitatief te
bepalen. Men doet dit door de te meten eigenschap te vergelijken met een inert referentiemateriaal dat onder identieke voorwaarden gemeten wordt. De meeste eenvoudige vorm
van DTA is in feite thermogravimetrie (vaak "TG" genoemd), waarbij het gewichtsverlies in
functie van de opwarming gemeten wordt. Men warmt daartoe een kleine hoeveelheid heel
zuiver materiaal geprogrammeerd op, en men kijkt na bij welke temperaturen vluchtige bestanddelen (bv. één of meerdere moleculen kristalwater) verdwijnen. Het spreekt voor zich
dat men zulk een techniek dan verder kan koppelen met tal van andere technieken : men
kan bv. de vluchtige componenten in een analysator leiden (vaak gebaseerd op massaspectrometrie), om op die manier met zekerheid vast te stellen welk type moleculen vrijgekomen
zijn bij welke temperatuur (in ons geval watermoleculen, dus).


Een DTA-toestel : de Pyris Diamond TG/DTA
Simultaneous Thermal Analyser van Perkin
Elmer

En wat de struktuur betreft kunnen we er ons deze keer gemakkelijk vanaf maken : die is
namelijk nog altijd niet juist bepaald. Wel is iedereen het erover eens dat het om een
rhomboëdrische structuur gaat, met ruimtegroep (waarschijnlijk) Pmmn.
Ferrimolybdiet kennen we het best als een microkristallijn poederachtig tot aardachtig
mineraal, dat massieve, soms vezelachtige en niet zo frekwent vezelachtige aggregaten
vormt. Het meest typische aan dit mineraal is de kleur : van geelbeige tot intens kanariegeel. En zo zijn we gelijk bij de optische eigenschappen aanbeland : ferrimolybdiet is
twee-assig positief en vertoont pleochroïsme.
Ferrimolybdiet is heel zacht (1 à 2 in de schaal van Mohs), en de densiteit is ongeveer 3.
Soms vertoont het een eerder zijde-achtige glans (in redelijk kristallijne aggregaten, met
dan radiaalstralige aggregaatjes van naaldvormige kristalletjes), maar vaak (eigenlijk zelfs
meestal) is het gewoon mat.
Zoals vermeld is ferrimolybdiet geen zeldzaam mineraal, en het wordt vooral gevormd als
verweringsproduct van molybdeniet, MoS2. Vindplaatsen opnoemen heeft geen zin, want
het mineraal komt op zowat alle plaatsen voor waar een of ander ander molybdeenmineraal voorkomt.
En jawel, zelfs in België werd het gevonden, en wel in de tonaliet van de Helle, in de Hoge
Venen (Van Wambeke, 1958). Hij ontdekte geelachtige afzettingen in een molybdenietader. Mikroskopisch onderzoek wees al gauw uit dat het microkristallijne ferrimolyb-
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Ferrimolybdietkristallen
van de Helle, Liège,
België. Totale beeldbreedte ongeveer 1
mm. Foto en verzameling Rik Dillen

diet voorkwam tussen de lamellen van molybdeniet, en dat het als een verweringsproduct
moet beschouwd worden van dat primaire molybdeensulfide. De optische eigenschappen
stemden perfect overeen met die van bekende ferrimolybdietmonsters, en via X-stralenfluorescentie werd aangetoond dat het materiaal enkel Fe en Mo bevatte (O werd in die
tijd met deze methode niet gedetecteerd). Merkwaardig is wel dat het X-stralendiffractogram geen pieken opleverde, zodat men dit materiaal als (bijna) amorf moet beschouwen.
Specimens afkomstig van de Helle vertonen nochtans kristallijne radiaalstralige aggregaatjes, met duidelijk zichtbare vezelachtige kristalletjes (?). Het X-stralendiffractie-onderzoek op dit type materiaal zou dus best nog eens overgedaan worden.
Later, in 1983, beschreef R. Van Tassel bundeltjes van haarvormige kristallen tot 0.25
mm lang, vergezeld van molybdeniet, afkomstig van Cahay (Vielsalm), Luxemburg, België. Kwalitatieve chemische analyses en X-stralendiffractometrie bevestigden voor zover
mogelijk de identificatie.
Ferrimolybdiet werd voor het eerst beschreven door Pilipenko P. et al in 1914. In de databanken van de IMA wordt geen melding gemaakt van een typespecimen. De naam werd
uiteraard gekozen op basis van de chemische samenstelling van het mineraal.
Verwar ferrimolybdiet niet met a) molybdeniet, MoS2 en b) molybdiet, MoO3, dat héél wat
zeldzamer is. Molybdiet van Ransart, in Henegouwen, dat héél af en toe eens op een

Molybdietkristallen (niet te verwarren met
molybdeniet !) van Ransart, Henegouwen,
België. SEM-opname. Beeldbreedte 0.25
mm.
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beurs opduikt, is waarschijnlijk een neoformatie. Dat is een "mineraal" dat ontstaan is bv.
in brandende storthopen van steenkoolmijnen e.d. Het vormt wel hele mooie kristalletjes,
maar strikt genomen beschouwen we dit niet als een mineraal. Het wordt dan ook niet de
"Les minéraux de Belgique" vermeld.
De specimens die deze maand worden aangeboden zijn afkomstig van twee vindplaatsen:
Saint-Louis claim, Yavapai County, Arizona, USA en Chicken Ridge, Shoup, Lemhi County, Idaho, USA In beide gevallen gaat het om vezelachtige tot aardachtige aggregaten,
beige tot kanariegeel van kleur, op massieve kwarts.
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Ferrimolybdietaggregaatjes met
molybdeniet (glanzend)
van Chicken Ridge,
Shoup, Lemhi County,
Idaho, USA. Beeldbreedte
2 mm. Foto en
verzameling
Rik Dillen
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Kristalklaar - steengoed - keitof
Hugo Bender
Op 21 mei werd de mineralententoonstelling "Kristalklaar - steengoed - keitof" in de Antwerpse universiteit officieel geopend.
De rector van het RUCA, Prof. A. Verschoren, gaf een korte toespraak waarin hij vanuit
de schoonheid van de wiskunde (voor sommigen een nachtmerrie, maar voor een wiskundige echt een wetenschap met veel schoonheid !) via de symmetrie en zijn das met motieven van M.C. Escher, overstapte naar de schoonheid van de mineralen in de tentoonstelling. Meteen maakte hij onze vereniging ook koninklijk …
Axel Emmermann deed de maanroofstory uit de doeken en verbond er meteen diepzinnige beschouwingen mee omtrent de maatschappelijke en wetenschappelijke implicaties.
Een mooi voorbeeld van het belang van "amateurs" voor de professionele wetenschappers. Meteen ook het thema dat onze voorzitter aansneed in zijn dankwoord aan de universiteit, en in het bijzonder aan Prof. J. Van Landuyt voor de uitnodiging om mee te werken aan de tentoonstelling. Tijdens de receptie kon uiteraard de tentoonstelling bezocht
worden.
De Antwerpse universiteit geniet een sterke reputatie op het domein van de vaste stof fysica, en heeft o.a. een grote traditie in het onderzoek naar de structuur en de defecten in
kristallen (meestal wel kunstmatig gegroeid, dus geen mineralen). De organisatie van deze tentoonstelling door de professoren J. Van Landuyt en J. Geys sluit hierbij aan en
tracht door de schoonheid van de uitgestalde specimens de interesse voor de
kristallografie op te wekken.
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De professoren J. Geys,
A. Verschoren en J. Van Landuyt
(van links naar rechts) in de ban
van het maansteenverhaal
(foto Freddy Schallenberg).

Het grootste deel van de specimens is afkomstig uit de didactische verzameling van de
Universiteit Antwerpen onder beheer van Prof J. Geys, aangevuld met specimens van
Prof. S. Amelinckx (erelid van MKA) en specimens van MKA-leden : Paul Van hee, Gust
en Erwin Boxstaens, Ludo Van Goethem, Rik Dillen, Hugo en Paul Bender.
De specimens van de universiteit zijn ingedeeld volgens het systeem van Strunz. De verzameling wordt gebruikt als illustratie bij de cursus mineralogie. Zeldzaamheden zoals
luanheiet of rohaiet (om er uit de Glossary maar enkele te citeren waar u allicht nog nooit
van gehoord heeft) komen er daarom niet in voor, wél (grote) handstukken met duidelijk
herkenbare kristallen van de mineralen die in een basisverzameling vaak terug te vinden
zijn. Zeg maar de mineralen die in het boek "Mineralen herkennen" behandeld worden het boek ligt dan ook niet toevallig als zoek-het-eens-op referentie ter inzage op de
tentoonstelling. Enkele blikvangers : zwavel, hematiet (Elba), fluoriet (Illinois), colemaniet
(Emet), bariet (Dreislar), amethystgeode (Brazilië - boven de ingangsdeur).
De kasten gevuld met specimens van MKA-leden omvatten 3 thema's : "Belgische
mineralen", "Alpiene kwartsen" en "Katanga". Bij de Belgische mineralen uiteraard calcieten van Mont-sur-Marchienne, Beez, Couillet, Landelies, … maar ook de minder

Fonkelende ogen bij de
alpiene kwartsen (foto
Freddy Schallenberg).
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frequente Belgische mineralen zoals rookkwarts, epidoot, bariet, gips, schalenblende, versteend hout, septaria, ardenniet, crandalliet, fluoriet, … die zeker ook de moeite waard
zijn ! Overigens zijn er in de RUCA verzameling ook meerdere Belgische specimens te
zien (calciet, versteend hout, ardenniet, …). De Alpiene kwartsen komen zowel uit Zwitserland als Oostenrijk met o.a.een kwarts-egel van de Offenhorn (maar dan wel een met
ook stekels op zijn buik !), rookkwartsen (o.a. een 33 kg kristal uit het Krumltal), skelet- en
fadenkwarts. Bij de Katanga-mineralen zijn er uiteraard een hele reeks kopermineralen te
bewonderen (malachiet, azuriet, cupriet, koper, dioptaas, cornetiet, libetheniet, …).

"Kristalklaar - steengoed - keitof"
Mineralententoonstelling Universiteit Antwerpen, RUCA,
in samenwerking met Mineralogische Kring Antwerpen
Tentoonstellingszaaltje "In de kijker"
Hall gebouw T, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen,
nog tot 19 december 2003, 9-17 uur op werkdagen, toegang gratis.
plan : http://www.ruca.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/ligging/wegbgroe2.htm
info : Universiteit Antwerpen, Public relations, Ludo Benoy, 03/2180747
ludo.benoy@ua.ac.be.

Een deel van de systematische verzameling (foto Freddy Schallenberg).
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