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mka-kalender 
 
Vrijdag 5 december 2003 

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

 
 
Computers en andere digitale toestellen (en toestanden) zijn stilaan dagelijkse kost geworden. 
Digitale fototoestellen maken ook bij het schieten van mineralen hun opmars. Helaas ligt de prijs 
van een goed exemplaar van dergelijke speeltjes nog steeds zwaar op de maag. Toch kan je je fa-
voriete mineralen (en andere hebbedingetjes) ook nog op een andere manier digitaal vereeuwi-
gen... en het gebruikte toestel is echt niet zo duur... Uiteraard kan je er niet alles mee (nee, het is 
geen Tampax), maar toch zijn de resultaten soms verbluffend. Voor de rest van het verhaal ... bent 
u welkom, allemaal ! 
 
 

Vrijdag 12 december 2003 

 

 
Maandelijkse  vergadering, deze keer NIET in zaal “OP-SINJOORKE”, maar in een au-
ditorium van de Universiteit Antwerpen “RUCA”, lokaal U024, Groenenborgerlaan 171, 
Antwerpen [zie plan en routebeschrijving op p. 217].  
 
19.30 h Er is deze keer GEEN gelegenheid tot transacties (met uitzondering van het mi-

neraal-van-de-maand, met name howliet). Wel heb je de tijd voor een gezellige 
babbel bij een drankje 

 
20.30 h 
 
 
 
 
 
Als je denkt dat er in België op mineralogisch vlak niets meer te rapen valt, dan hebt je er beslist 
alle belang bij deze avond bij te wonen. Michel en Francis, twee fervente mineralenverzamelaars 
van onze Luikse zustervereniging AGAB, weten wel beter. Prachtige dia's van kunstenaar Eddy 
Van Der Meersche illustreren het boeiende relaas van onze Waalse vrienden... Ze brengen ons 
het verhaal  (in het Frans) van hoe een toevallige excursie, een paar geoefende ogen en het 
nodige  gevoel voor mineralogie uitmondden in een jarenlange studie van een "genegeerde 
ontsluiting" en het ontdekken van enkele mineralen die geheel nieuw voor België waren. 
Nieuwsgierig geworden ? Dan is er slechts één remedie... en wees gerust, wij zullen er ook zijn ! 
 
 
Titelpagina 
Sfeerbeeld van de MKA-excursie naar de kalksteengroeve van Landelies. 
September 2003. Foto Richard De Nul. 

Michel Houssa en Francis Coune 
De mineralen van Bastogne 

(Les minéraux de Bastogne) 

Mineralen op de tast 
door 

Herwig Pelckmans 
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Zaterdag 13 december 2003 

 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 

Onderwerp : "Het gewicht bepalen van gezette edelstenen" 
Ter gelegenheid van Minerant worden aan de determinatiestand van de werkgroep 
edelsteenkunde heel wat in juwelen gezette stenen ter onderzoek aangeboden. Eenmaal 
gedetermineerd is het interessant om ook nog te kunnen vertellen hoe zwaar (hoeveel karaat) de 
steen ongeveer is. Omdat men de gezette steen niet op een balans kan plaatsen, moet het gewicht 
geschat worden. Daar zijn formules voor en die gaat Paul Tambuyser op deze vergadering 
toelichten en we gaan ze met zijn allen eens op een aantal exemplaren uitproberen. 

 

MMIINNEERRAANNTT  22000044 
88  eenn  99  mmeeii 
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Vrijdag 12 december 2003 : praktische informatie 

 

 
Deze maand worden er geen mineralen aangeboden voor ruil of verkoop ; er is wél een 
mineraal van de maand. 
De lezing gaat door in gebouw U, lokaal U024. 
Aanbevolen parking : parking 2 (de inrit is wel moeilijk te vinden, vanaf de hoofdinrit is van 
de parking is een paar honderd meter voorbij de hoofdinrit)  
Ingang via de toegangsdeur tussen gebouw U en X. Wegbeschrijving : 
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/ algemeen/alginfo/ligging/wegbgroe2.htm  
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/campgroe.htm 
 
 

Kristalklaar - steengoed - keitof 
Mineralententoonstelling Universiteit Antwerpen, RUCA, 

i.s.m. Mineralogische Kring Antwerpen 
 

Tentoonstellingszaaltje "In de kijker", Hall gebouw T, 
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 

22 mei - 19 december 2003, 9-17 uur op werkdagen 
plan : http://www.ruca.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/ligging/wegbgroe2.htm 

 
de allerlaatste weken dus… ! 
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MKA-nieuws 
 
 

 

Ook HONA op het web 
 
Onlangs verscheen ook onze zustervereniging HONA op het web. 
URL : www.hona.be. Allen daarheen dus… 
 
 

Personalia 
 
Op 4 september 2003 werd Beryl geboren, dochtertje van Mario en Ann Pauwels-
Timmerman en zusje van Vincent. Van harte gefeliciteerd ! 
 
Op 9 september overleed MKA-lid Roland Callewaert op 78-jarige leeftijd.  Hij was een 
MKA-laatbloeier, pas lid sinds augustus vorig jaar, maar in die tijdspanne toch meerdere 
malen aanwezig op de vergaderingen. We bieden de familie ons medeleven aan. 
 
Op 23 september overleed onverwacht de echtgenote van Robert SIX, sinds vele jaren 
voorzitter van onze zustervereniging GEST en eerste voorzitter van de RAW (Raad voor 
Aardwetenschappen). Zijn overleden echtgenote was pianolerares, en laat twee kinderen 
na. Wij bieden Robert en zijn kinderen langs deze weg onze oprechte blijken van medele-
ven aan. 
 
 

De allerlaatste GEONIC tentoonstelling 
 

Op 1 januari 2004 wordt Georges Claeys op rust gesteld. Bij die gelegenheid 
organiseert hij zijn allerlaatste eindejaarstentoonstelling, met als thema : 
"Fluoriet - verscheidenheid aan kleuren". De tentoonstelling is gratis toegan-
kelijk in de Henricus Bracqstraat 10, B-9030 Gent-Mariakerke, van 16 tot 31 
december 2003, alle dagen van 14 tot 18 h (behalve op Kerstdag). 

Voor meer informatie kun je telefonisch terecht op 09 2273210, of op de website 
www.geonicmineralen.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u uw lidgeld voor 2004 al betaald ? 
Vergeten ? Doe het dan nù, 

dan blijft u Geonieuws zonder onderbreking 
ontvangen ! 
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Fysica is cool ! 
 
De Universiteit Antwerpen 
(locatie Groenenborgerlaan) 
startte in oktober opnieuw 
met de Experimenteerclub 
Fysica voor leerlingen van 
het middelbaar onderwijs 
(vanaf het vierde jaar). 
 
Het is de bedoeling is om 
jongeren, die méér willen dan 
schoolse leerstof, de kans te 
geven op woensdagnamid-
dag of zaterdagochtend zelf 
te komen experimenteren in 
de laboratoria van de univer-
siteit, in principe zonder be-
geleiding van hun leerkracht. 
Nieuw dit schooljaar is de 

mogelijkheid dat op vrijdagnamiddag de leerlingen in schoolverband experimenten 
kunnen komen uitvoeren. 
 
Een aantal eenvoudige maar fascinerende experimenten die reeds beschikbaar zijn: 'Lan-
ceer-ringen', 'Jana wast witter dan wit', 'Het zeepbelmysterie', 'Rara, wie ben ik ?', 'Kleur 
bekennen'. Verder worden er meer gevorderde onderwerpen aangesneden, zoals super-
geleiding, magnetische levitatie, bepaling van de constante van Planck, ... 
 
Meer informatie over deze Experimenteerclub, alle up-to-date informatie, routebeschrij-
ving, enzovoort vind je op www.ruca.ua.ac.be/brugproject. 
Reservatie kan ook telefonisch bij ons MKA-lid Ivo Janssens : 0496 83 36 46, of per e-
mail <ivojan@pi.be> 
 
 

Samenaankoop : themanummer "Clara" van Der Aufschluss 

 

 
Onlangs verscheen een dubbelnummer van meer dan 130 bladzijden van het Duitstalige 
tijdschrift "Der Aufschluss", met als thema "Grube Clara". Het nummer bevat meer dan 
120 kleurfoto's van mineralen, en tal van ander beeldmateriaal. Het bevat een samenvat-
ting van zowat alles wat op dit ogenblik bekend is over de mineralogie van de groeve Cla-
ra in Oberwolfach, Zwarte Woud, Duitsland. De totale prijs bedraagt vermoedelijk 19 EUR 
indien het boek wordt afgehaald. 
 
U kunt een exemplaar bestellen door 19 € per exemplaar over te maken op bankrekening 
001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Nederlandse 
lezers maken hetzelfde bedrag over op de Nederlandse giro-rekening (zie binnenkaft). 
Vermeld "Clara" als reden van betaling. De vermelde prijs geldt bij afhaling op een verga-
dering. Definitieve afrekening zoals gewoonlijk bij levering. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
13/12  CZ PISEK. Prachenske muzeum Pisku, Velke nam. 114. 7.30-15 h. Beurs (M). 

<prachmuz@pi.bohem-net.cz> 
13-14/12 D KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
13-14/12 A WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
13-14/12 F GUERET (23).  Lycée Pierre Bourdan. Beurs. 
13-14/12 F MARSEILLE (13). Palais des Congrès, Parc Chanot. Beurs. 
13-14/12 F BORDEAUX (33). Hangar 14, Quai des Chartrons. Beurs. 
13-14/12 F BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, rue du Général-Leclerc. Beurs (M-F-E). 
13-14/12 E ZARAGOZA.  Centro de Artesania de Aragon (Antiguo Matadero), Miguel Servet 57. 

Beurs. 10-14 en 16.30-21 h. <amineralogica@terra.es> <nicolas.mesas@terra.es> 
14/12  A EISENSTADT.  Georgihalle, Kasernenstr. 11. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
14/12  D FREISING.  Luitpoldhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de> 
14/12  D KULMBACH.  Stadthalle Kulmbach. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/12  D WILNSDORF/SIEGERLAND.  Festhalle. 11-17 h. Beurs (M-mijnbouw). 
19-21/12 E PONTEVEDRA.  Viala Estacion de Pontevedra. 17-24/12-24 h. Beurs (M-F-E-schelpen) 
20-21/12 A KLAGENFURT.  Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
20-21/12 A WIEN.  Städt. Schulgeb., Längenfeldg. 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
20-21/12 F CHATEAUPONSAC (33). Salle culturelle. Beurs. 
4/1  D AUGSBURG.  Reischleschen Wirtschaftsschule, alter Postweg 86a. 10-17.30 h. Beurs 

(M). <rlaubenbacher@aol.com> 
10-11/1 F DIJON (21).  Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs. 
10-11/1 F SAINT-VALLIER-SUR-RHONE (26). Salle des Fêtes Désiré Valette. Beurs. 
10-11/1 F PARIS IV (75).  Espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vielle du Temple. 
17-18/1 F DRAGUIGNAN (83). Espace Saint-Exupéry, Place de la Paix. Beurs. 
17-18/1 F MULHOUSE (68). Lerchenberg, 11 rue du Cercle. Beurs (M-F-E). 
 

 
 
 
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 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen
 S schelpen E edelstenen 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.

Een naslagwerk over alles wat u als mineralenliefhebber over mi-
neralogie moet weten. Tevens is het boek een praktische hand-
leiding 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. 
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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Verslag van de kaptocht naar de groeve van Landelies 
14 September 2003 
 
Ook deze zondag, 14 september was de zon traditiegetrouw van de partij. Een kwartier 
voor het afgesproken uur (10 uur ‘s morgens) was iedereen aanwezig op de parking bij de 
kalksteengroeve “Calcaires de la Sambre” in Landelies, Henegouwen. 
 
Drie leden van 4M, onze Henegouwse zustervereniging die zich vooral toelegt op micro-
mounts, Francis Hubert, Alain Loeber en Michel Croisez zouden ons begeleiden op onze 
kaptocht. 
 
 
Calcaires de la Sambre 
 
Deze kalksteengroeve aan de oever van de Samber, even ten noorden van Landelies be-
staat sinds 1821. Jacques-Aubin DOLBEAU, een geboren Parijzenaar, kocht de groeve 
van de gemeente en gaf ze de naam Saint-Louis. De expansie van de staalindustrie rond 
Charleroi was de impuls om de groeve verder uit te bouwen. 
Elk staalbedrijf verbruikt immers grote hoeveelheden kalk, die door verhitting bij ongeveer 
950°C uit kalksteen gemaakt wordt : CaCO3  CaO + CO2. 
 
In 1874 opende de heer Wargny een nieuwe groeve aan beide zijden van de “Chemin du 
Cirisier”. Bij zijn pensionering in 1921 werd de firma “Calcaires de la Sambre S.A.” opge-
richt. Vijftig jaar later werden de twee groeven samengevoegd. Tegenwoordig wordt meer 
dan 400 000 ton kalksteen per jaar geproduceerd. 
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1 2 
3 4 
5 6 

1 Paul Bender in volle actie 
2 André Dejonghe ziet het wel zitten 
3 Hedwig Van Hoeylandt slaat ernaar 
4 Etienne Mans en het betere sorteerwerk 
5 Cyriel Matthé zag dat het goed was 
6 Werner Heirman "ga ik hem zo meenemen of pak ik hem in ?" 
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De kalksteen van het Viseaan van Landelies is bekend voor zijn zuiverheid en bevat on-
geveer 99% CaCO3, en als onzuiverheden  0.3% SiO2, 0.03% Fe-oxiden en 0.4% MgO. 
Het laag Viseaan, bestaande uit afwisselend zuivere kalksteen en magnesiumhoudende 
kalksteen gebruikt men voornamelijk als ballast materiaal in de bouw. 

Producten uit de groeve vinden hun weg naar de glas en suikerindustrie (zuiveren van het 
diffusiesap). Meer informatie over de groeve en haar producten vind je op de volgende 
website : http://www.calcairessambre.be/en/homepage.htm 
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De vondsten 
 
In de voormiddag concentreerde het grootste gedeelte van de groep zich op nieuw materi-
aal bijna helemaal achteraan rechts in de groeve.  
Op deze plaats was er veel calciet in de holten van het lichtbeige gesteente. Voornamelijk 
kleinere kristalletjes met uitschieters tot een 2-tal cm werden gevonden. 
 
Op dezelfde plaats, in het meer grijze gesteente kon ook calciet in prismatische vorm ge-
vonden worden. Had men geluk dan waren deze kristallen overgroeid met kleine pyriet-
kristalletjes. 
 
Vele calcietkristalletjes vertonen een afwisseling van matte en zeer heldere doorzichtige 
vlakjes, die je bijna kunt vergelijken met venstertjes waarlangs je in het kristal kunt kijken. 
 
Tijdens het middagmaal op de parking kregen we een demonstratie bergbeklimmen op de 
35 meter hoge steile bergwand (Rocher de Landelies, 45 routes met een moeilijkheids-
graad van 3 tot 7b). 
 
In de namiddag werd nog enkele uurtjes onder de blakende zon verder gezocht. De 
meesten onder ons hadden de moed om onder de verzengende hitte helemaal achteraan 
de groeve hun geluk te beproeven. ’s Morgens waren daar immers al enkele grotere cal-
cietkristallen gevonden. 
 
De beeldbreedte van de afgebeelde kristallen varieert van 1 cm tot 3 cm. Alle deelnemers 
zijn zeker aan hun trekken gekomen, en hebben zeker het nodige aantal mooie calciet-
groepjes mee naar huis kunnen nemen. Wie zelf niet het nodige vindersgeluk had gehad 
kon kiezen uit enkele dozen met calcietkristallen van Landelies achtergelaten door onze 
begeleiders Francis, Alain en Michel.  
 
 
Tenslotte... 
 
Rond 15h30 was het tijd om in groep de groeve te verlaten. Niet iedereen was daar echt 
gelukkig om, maar spijtig genoeg komt aan alle goede dingen een einde. 
 
Hoe konden we beter deze prachtige dag afsluiten dan tussen pot en pint, meer bepaald 
trappist. Francis wees ons de weg naar de prachtig gelegen abdij van Aulne.  
http://www.cister.net/viewabbey/176/ 
 
Alhoewel het enorm druk was hadden we geen probleem om met onze groep een lange 
tafel in beslag te nemen.  
 
De paters zijn er wel niet meer, maar ze hadden wel iets heel lekkers te drinken achterge-
laten. Zo lekker dat sommigen er maar niet genoeg van kregen en hun voorraad opsloe-
gen om thuis verder te genieten. Moeten we nu spreken van ‘kabouter Patre Jupiler’... 
 
Met heel veel dank aan de directie van de Carrière Calcaires de la Sambre en onze 
collega’s van 4M. 
 
Voor diegenen die meer wensen te weten over de “Calcaires de la Sambre” en zijn 
mineralen : je kan bij 4M een studie van de hand van F. Hubert, A. Loeber, J-M Jonville 
en M. Croisez bestellen, via URL http://membres.lycos.fr/quatrem/publications.html 
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En vergeet dan zeker niet "en passant" even de homepage van onze collega's te bezoe-
ken : http://membres.lycos.fr/quatrem/ 
 
 

 
 
Boven links : Francis 
Hubert (4M) en Richard De 
Nul 
Boven rechts : Jean-Pierre 
Pihay (4M) 
Links : een pintje op de 
goede afloop... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Foto's : Richard De Nul 
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Mineraal van de maand : 

howliet 
 
 

Bob Housley en Rik Dillen 
 
Deze maand is nog eens een boraatmineraal aan de beurt, howliet met als formule 
Ca2B5SiO9(OH)5, een calcium borosilicaat hydroxide dus. 
 
Mineralogie 
 
De klassificatie van howliet leidt natuur-
lijk tot discussies, want je hebt net zo-
veel recht om het bij de silicaten te cata-
logeren als bij de boraten. Maar meestal 
halen de boor-atomen het (bv. bij Strunz) 
: ze zijn immers met 5 tegen 1 ! In 
Handbook of Mineralogy, Anthony et al., 
1995 vind je howliet in het deel over si-
licaatmineralen. 
 
De (monokliene) structuur is nogal inge-
wikkeld, en werd beschreven door Grif-
fen (1988). Het belangrijkste wat je moet 
onthouden is dat de structuur is op-
gebouwd uit BO3-groepen, om de 5 zul-
ke groepen afgewisseld met een SiO4--
tetraëder. Wie zich hier echt wil in ver-
diepen moet het artikel van Griffen maar 
trachten te verteren. De puntgroep is 
2/m, ruimtegroep P21/c. De roosterpara-
meters zijn a = 12.829 Å, b = 9.351 Å, c = 
8.608 Å, β = 104.84°,Z = 4. 
 
Howliet vormt nodulaire aggregaten, meestal porseleinachtig, wit tot beige met grijze uitlo-
pers. Deze massieve stukken met soms bloemkool-allures zijn wel degelijk kristallijn, en 
bij sterke vergroting (met de scanning elektronenmikroskoop) kun je de kristalletjes zeer 
goed herkennen. Die kristallen zijn tabulair volgens {100}, met {011} en {001} als eindvlak-
ken. Soms komen wat grotere kristallen voor, tot maximaal ongeveer 1 mm. 
 
Porseleinachtige aggregaten vertonen een vrij effen breuk. De hardheid is 3.5 in de 
schaal van Mohs, en de berekende densiteit is 2.62 (in de praktijk eerder in de buurt van 
2.56). De aggregaten zijn mat, kristalletjes vertonen eerder een soort vetglans. Sommige 
variëteiten fluoresceren blauwachtig of beige-wit onder de korte-golf UV-lamp. Howliet lost 
op in zoutzuur. 
 
Howliet is een vrij zeldzaam mineraal, dat gevonden wordt in sommige boraat-evaporie-
ten, vaak samen met colemaniet, ulexiet, anhydriet, cristobaliet en bakeriet (dat  

Structuur van howliet. De grijze tetraëders zijn 
BO3-groepen, de gevlekte zijn SiO4-groepen. De 
calcium-ionen worden door open cirkels weerge-
geven. Naar Griffen, 1988. 
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misschien binnenkort ook wel eens mineraal-van-de-maand wordt). De best gevormde 
kristallen zijn afkomstig van twee vindplaatsen in Nova Scotia, Canada, namelijk de type-
vindplaats, de Latonville quarry, Brookville, Windsor, Hants County, Nova Scotia, Canada, 
waar het in 1868 ontdekt werd als nodulen in anhydriet, geassocieerd met ulexiet, en bij 
Iona, Cape Breton. Hoewel het om dezelfde afzetting gaat, liggen beide vindplaatsen 
eventjes 400 km uit elkaar ! Sommige kristallen van Iona zijn wel een paar centimeter 
lang, en zijn dus ongetwijfeld de grootste ter wereld. Ze verschillen ook nogal qua habitus: 
ze zijn eerder prismatisch, waar die van andere vindplaatsen uitgesproken tabulair zijn. 
 
Op de volgende pagina laten we je genieten van de manier waarop hier mineralen ge-
zocht worden. Op de eerste foto zie je hoe het gips en anhydriet, dat howlietkristallen be-
vat, door het water weggeërodeerd wordt. De klif is onderaan tot 10 meter diep weggevre-
ten. Om de mineralen te bergen moet je in het water onder deze massa kruipen, en daar 
stukken gips/anhydriet die min of meer los hangen afkappen. 
 
De volgende foto geeft een sfeerbeeld op een andere dag, toen het zo winderig was dat 
verzamelen vanuit het water  veel te gevaarlijk was. Op die plaats was de erosie zo ver 
gevorderd dat de klip gedeeltelijk ingestort was. Aan de rechterkant zie je trouwens nog 
een paar spoorstaven steken die met de instorting naar beneden schoven. De man op de 
foto is Terry Collett. 
De hier gevonden kristallen zijn  kleurloos, wit tot bruinachtig. Ze zijn eerder prismatisch, 
en vertonen vaak gebogen vlakken. 
 
 
 

Geografische situering 
van de vindplaats bij 

Iona, Cape Breton 
Island, Nova Scotia, 

Canada 
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Bovenaan en rechts  : 
De gips/anhydriet-formatie van Iona, Cape 
Breton Island, Nova Scotia, Canada. Foto 
Ronnie van Dommelen 
Onder : 
het resultaat van de noeste arbeid : beëindigde 
howliet-kristallen van Iona, Cape Breton, Nova 
Scotia, Canada. Foto's Ronnie Van Dommelen. 
Bron : 
http://is2.dal.ca/~dommelen/photosnozeo.html 
 

Het originele artikel uit 1868 
met de beschrijving van 
howliet
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Links : howlietkristal van de type-vindplaats in Nova Scotia, Canada (naar Murdoch, 1957) 
Rechts : howlietodulen van Tick Canyon, California, USA (foto Rik Dillen) 
 
 
In Duitsland werd het gevonden in Rehden, Diepholz, Nieder-Sachsen. 
Verder komt het voor in Magdalena, Sonora, Mexico, Susurluk, Turkije, en op diverse 
plaatsen in het voormalige Joegoslavië. 
Uitgestrekte afzettingen komen voor in de boraatbekkens van California, o.a. 
 Inyo County (Gower Gulch mine, Furnace Creek District, Death Valley) 
 Kern County (Boron, Kramer district) 
 Los Angeles County (Sterling mine, Tick Canyon, Lang). Ook hier werden zelden 

beëindigde microkristalletjes van howliet gevonden, tot 1 à 2 mm lang. 
 San Bernardino County, Borate mines, Calico district, en in de buurt van Daggett 
 
In België werd het nog nooit aangetroffen... 
De specimens die deze maand worden aangeboden zijn afkomstig van Tick Canyon, 
Lang, Los Angeles County, California, USA. 
Howliet werd genoemd naar de Canadese mineraloog en chemicus Henry How (1828-
1879), die het materiaal voor het eerst identificeerde en beschreef. 
 
Hoewel het een eerder zacht materiaal is, wordt het toch geregeld gebruikt voor juwelen 
en siervoorwerpen, zowel in zijn natuurlijke vorm als in kunstmatig gekeurde vorm. Indien 
howliet op de juiste manier blauw gekleurd wordt, kun je het, zeker wanneer het aangepo-
lijst is, bijna niet onderscheiden van turkoois. Het wordt dan ook frequent als "turkoois" 
aangeboden. Door de porositeit van het mineraal dringt de kleurstof zeer goed in het ma-
teriaal door, en verdwijnt de kleur niet onmiddellijk bij napolijsten of slijtage. 
 
Howliet van Tick Canyon 
 
Tick Canyon is een gebied waar verzamelaars uit Zuid-California graag een steentje ko-
men meepikken ; ze zoeken er uiteraard vooral naar howliet-nodulen van goede kwaliteit. 
Het is daarenboven zowat de enige vindplaats van het uiterst zeldzame strontium-mine-
raal veatchiet. Verder kunnen er mooie natroliet-naaldjes en analciem-kristallen gevonden 
worden, en de heuvels in de omgeving leveren agaatnodulen op. En als zo'n vindplaats 
dan nog op een boogscheut van een stad als Los Angeles ligt, kun je wel verwachten dat 
deze plaats meer dan populair is ! 
 
De eigenlijke mijn is (of beter : was) de Sterling Borax mine, ook bekend als de Lang 
mine, naar het dorpje Lang dat wat verder in de vallei ligt, en ligt ongeveer 5 km ten 
noorden van de Southern Pacific spoorweg. 
 
Over de vormingsomstandigheden van de boraatafzettingen zijn de geologen het nog 
steeds niet helemaal eens : de ene school houdt het bij een primaire kalktuf-afzetting, die 
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overspoeld werd door boraatrijk water, waarbij het oorspronkelijke calciumcarbonaat werd  
 
 
omgezet in calciumboraten, en de andere stelt dat oorspronkelijk een borax-ulexiet-
afzetting aanwezig was, vergelijkbaar met die van Death Valley, een eindje verderop, en 
dat na een aantal tektonische bewegingen van het oppervlak natrium uitgeloogd werd, 
waarna met calcium colemaniet gevormd werd. Het boor is alleszins afkomstig van de ge-
associeerde vulkanische gesteenten. Uit het feit dat de afzetting bijna uitsluitend uit 
colemaniet bestaat, en de afwezigheid van alkali-zouten, kan men afleiden dat de afzet-
ting niet eenvoudigweg gevormd werd door verdampen van het water van het zoutmeer. 
 
De afzetting werd ontdekt in 1906, toen goudzoekers een tunnel groeven in een oude mijn 
in de Santa Clarita Valley. Zij merkten een witte afzetting op in de onderliggende 
rotswanden. Een paar hamerslagen waren voldoende om aan te tonen dat het om een 
wel zeer rijke boraatafzetting ging. Van het ontginnen van boormineralen hadden ze 
echter geen kaas gegeten, en daarom verkochten ze hun rechten voor 80 000 USD, in die 
tijd een fabelachtig bedrag, aan de Sterling Borax Company. 
 
De mijn was actief van 1908 tot 1922. Er waren twee verticale schachten van een goede 
100 m diep, met talrijke horizontale verbindingen met de buitenwereld. In de beginperiode 
werd het colemaniet in zakken gestort en weggevoerd, maar later werden metallurgische 
installaties gebouwd om ter plaatse een gezuiverd erts te produceren dat het equivalent 
van ongeveer 50 % boortrioxide (B2O3) bevatte. De beroemde (en beruchte) 20-mule-
teams werden vervangen door spoorstaven met bijbehorende trein. Minder romantisch, 
maar wel heel wat efficiënter ! 
 
Op het hoogtepunt woonden in Lang 1000 mensen, waarvan er 300 in de mijn werkten. 
De maximale dagelijkseproductie was 400 ton, en alleen al in 1914 werd een omzet ge-
haald van 500 000 dollar. Gedurende de eerste wereldoorlog moest de productie noodge-
dwongen beperkt worden wegens een gebrek aan rollend materieel voor het transport van 
het erts. Misschien hadden de 20-mule-teams dan toch nog hun nut kunnen bewijzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De storthopen van de Sterling Borax mine, Tick 
Canyon, Lang, Los Angeles County, California, 

USA. Foto en copyright Bob Housley. 
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Hoe dan ook, gedurende de levensloop van de mijn werd meer dan 100 000 ton erts ge-
produceerd, met een waarde van ongeveer 5 miljoen dollar. In 1922 werd de mijn geslo-
ten, en tegenwoordig staat ze binnenin onder water. 
 
Tegenwoordig staat het terrein te koop Het is eigendom van US Borax Co., en voorlopig 
mag een plaatselijke verzamelaarsclub er per jaar drie excursies naartoe organiseren. 
Buiten een paar restanten van de storthopen valt er (letterlijk) niet veel meer te rapen, 
maar af en toe komt er toch nog eens wat moois uit de bus. 
 
Het belangrijkste mineraal van de afzetting is uiteraard colemaniet, dat er voorkomt in 
massieve vorm. De aggregaten zijn meestal grijs door ingesloten kleideeltjes. Het 
materiaal dat tegenwoordig nog op de storthopen kan gevonden worden is best te 
vergelijken met vezelgips. Colemaniet kan overigens gemakkelijker gevonden worden een 
beetje meer oostelijk, bij een andere mijningang. Er werden ook botryoidale witte 
aggregaten van bakeriet gevonden, en glinsterende kristalletjes die er werden aangetrof-
fen werden geïdentificeerd als chabaziet. 
 
Bloemkoolachtige nodulen van howliet komen op destorthopen nog frequent voor. 
Vroeger werden soms massa's tot meer dan 100 kg aangetroffen. De "kleur" varieert van 
zuiver wit over grijs naar bijna zwart. Het materiaal laat zich vlot polijsten. In de literatuur 
wordt beweerd dat howliet van deze vindplaats fluoresceert, maar dat konden we tot nu 
toe niet bevestigen. Hier en daar werden ook beëindigde kristalletjes gevonden, maar die 
zijn qua afmetingen natuurlijk niet te vergelijken met die van Nova Scotia. 
 
Bakeriet werd hoofdzakelijk als microkristallijne korsten aangetroffen, soms botryoidaal, 
maar ook kristalletjes komen er voor, tot hooguit 0.2 mm groot. Celestien-kristallen 
komen voor in spleten in de kalksteen, en als minuscule kristalletjes op de bergleder-
variëteit van tremoliet die er plaatselijk ook voorkomt. 
 
Belangrijk is het feit dat Tick Canyon de type-vindplaats is van veatchiet. Het werd in 
1938 ontdekt. Het komt voor als witte tot grijsachtige vezelachtige adertjes, en soms ook 
wel als radiaalstralige plaatjes die dan een parelmoerglans vertonen. Ook probertiet komt 
er voor, in lensachtige aggregaatjes of radiaalstralige prismatische aggregaatjes. Aan het 
oppervlak wordt dit mineraal heel snel omgezet in ulexiet, dat hier voorkomt als 
haarvormige vrijstaande kristalletjes. Ook de klassieke, vezelgips-achtige aders komen 
hier voor. Borax komt voor als neoformatie, t.t.z. het wordt in het droge seizoen gevormd, 
en wordt al snel omgezet tot tincalconiet. In aggregaten van bakeriet worden (eerder 
zelden) kristalletjes aangetroffen van analciem, en soms ook natrolietkristalletjes. Wat 
vroeger gemakshalve als heulandiet bestempeld werd (ook als zodanig vermeld in het 
boek "Minerals of California"), is ondertussen, na een analyse door Bob Housley, omge-
doopt tot clinoptiloliet. In holten in basalt  en beetje ten noorden van de plaats waar 
analciem en natroliet gevonden werd, werd mordeniet aangetroffen, geassocieerd met 
holtes bekleed met octaëdrische cristobaliet-kristalletjes. 
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Mineralen van Tick Canyon, California, USA 
1. Chabaziet-XX - 2. Cristobaliet-XX - 3. Cristobaliet-XX - 4. Howliet-XX 
Foto op vorige pagina : howliet-XX 
SEM-opnamen en copyright Bob Housley
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Georges en Diego Claeys 
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