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mka-kalender
Vrijdag 2 april 2004
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.
Vulkanen
door Henk NOOT
Henk Noot is een fervent liefhebber van vulkanen en aanverwante onderwerpen. Hij legt ons haarfijn uit hoe een vulkaan werkt (letterlijk en figuurlijk), wat voor types van vulkanen zoal voorkomen,
en hoe ze ontstaan. Hij heeft gedurende een jaar talrijke beelden van vulkanen ingezameld bij diverse andere liefhebbers van dergelijke natuurfenomenen (ook een aantal MKA-leden). Het meest
spectaculair is ongetwijfeld een reeks dia's over de gigantische explosie op 18 mei 1980 van de
Mount Helens in de Verenigde Staten. Henk brengt ook een collectie boeken en postkaartjes mee
over dit onderwerp.

Vrijdag 9 april 2004
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, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand wordt deeriet en howieiet van California aangeboden.
Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h
De Andes: unieke landschappen als gevolg van botsende platen
door Eddy Van Der Meersche

Wat doet een geograaf die met pensioen is? Die trekt uiteraard de wijde wereld in! Eddy heeft ons
al vergast op tal van zijn schitterende dia's, en deze avond zal dat niet anders zijn. Hij neemt ons
mee naar Peru, Bolivië, en vooral Chili, waar de platentektoniek zorgde voor adembenemende
landschappen. Salar de Uyuni, Torres del Paine, Atacama, Machu Pichu, ... exotische namen die
ons soms ook aan mineralen doen herinneren... Verwen jezelf en laat deze unieke gelegenheid om
samen deze wondere wereld te ontdekken niet aan je voorbij gaan! Tot dan!

Titelpagina
De gouden-jubileum-editie van Tucson. Foto's Rik Dillen.
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Zaterdag 10 april 2004
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Thema : Goudsmeden: van techniek tot schoonheid
We gaan ons edelstenenboekje maar eens te buiten. In deze lezing zal verteld worden
over de techniek van het goudsmeden en de juweelgeschiedenis. Uiteraard komt ook de
edelsteen aan de orde. De lezing wordt met een Powerpoint-presentatie ondersteund.
Johan Kok, lid van de werkgroep edelsteenkunde, heeft een avondschoolopleiding goudsmeden gevolgd in Antwerpen. Het belooft een boeiende vergadering te worden. Iedereen
is dus van harte welkom.

Traditiegetrouw zijn er in mei
- wegens Minerant geen vergaderingen
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DISON. Salle des fêtes, Place Luc Hommel. 9.30-17.30 h. Beurs (M-F).
Info : J. Hinand, tel. 087 315669
EINDHOVEN. Gemeenschapshuis De Lievendaal - Lievendaalseweg 3. 10-17 h. Beurs.
MEERSSEN. "De Stip", Pastoor Dom. Hexstraat 10. 10-17 h. Ruil-beurs (MM).
<jcloutadelsing@hetnet.nl>
GRONINGEN. Sporthal De Brug, Donderslaan 161. 10-17 h. Beurs.
ROTTERDAM. Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. 10-17 h. Beurs.
CREGLINGEN. Stadthalle, Ostermontagsmarkt. 10-17 h. Beurs (M-F-J)
BRATISLAVA. Cultus-Dom kultury Ruzinov, Ruvinovska 28. 10-19/9-18 h. Beurs (M-F).
<puher@fns.uniba.sk>
PRIBRAM. Dum Kultury. 7-14 h. Beurs (M-F). <marcinikova@diamo.cz>
KEMPTEN (ALLGÄU). Haus Hochland, Prälat-Götz-Str. 2. Beurs (M).
SOPRON. GYIK-Ifjusagi Központ, Erzsébet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M). Tentoonstelling
"Mineralen uit het Matra-gebergte" <panminhu@informax.hu>
ULM. Donauhalle. Beurs (M-F).
VILLACH. Congress Center, Europaplatz. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
BOGNY-SUR-MEUSE (08). Salle Cosec. Beurs (M-F-E).
PAU (64). Hall Aspe. Beurs (M-F).
LA UNION. Antiguo Mercado Publico. Beurs (M-F).
HERBORN/DILL. Bürgerhaus Herborn-Burg. 10-17 h. Beurs (M). <htepel@t-online.de>
EGGENBURG. Festsaal Lindenhof. 9-17 h. Beurs (M-F, géén J).
<tourismus@info.eggenburg.com>
TRÖSTAU-WUNSIEDEL. "Siebenstern". 10-16 h. Beurs
FREISING. Luitpoldhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de>
LAHR. Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M).
MÜNSTER. Halle Münsterland. 11-17 h. Beurs (M).
TRÖSTAU-WUNSIEDEL. Gaststätte "Siebenstern". 10-16 h. Beurs (M).
WAVRE. Stadhuis. Beurs. Info tel. 010 452143
MONTIGNY-LE-ROI. Salle des Fêtes. Ruil-beurs.
DOMERAT-MONTLUCON (03). Centre Albert Poncet. Beurs.
CHAMPAGNOLE (39). salle des fêtes, Place Camille Prost. Ruil-beurs.
CREMIEU (38). Salle sports et Loisirs, cours Baron-Raverat. Beurs (M-F-J-E).
BAD EMS / LAHN. Kur- und Marmorsaal, Römerstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F).
STULLN. Reichart-Schacht, Freiung. 10-17 h. Beurs (M-E).
BAD SÄCKINGEN. Kursaal, Rudolf-Eberle-Platz. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-J-E).
COURROUX/JURA. Halle de Gymnastique. Beurs (M-F). 14-19/10.30-17 h
AMSTERDAM. Sportcentrum Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 46. 10-17 h.
<evenement.administratie@gea-geologie.nl> www.gea.geologie.nl
ROBERTVILLE/BOTRANGE. Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes, Route de
Botrange 131. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@centrenaturebotrange.be>
www.ful.ac.be/hotes/cnatbotrange. Tel. 080 440300
AALST. Stedelijk Onderwijsinstituut, Binnenstraat 157. 10-17 h. Ruil-beurs.
<deconinckluc@campaqnet.be>
ALSDORF. Rathaus, Hubertusstrasse (bij B57). 11-17 h. Beurs (M-F).
COBURG. Kongresshaus rosengarten. 10-17 h. Beurs (M-F).
ASCHERSLEBEN. Ballhaus. 10-18 h. Beurs (M). <masoodmirza58@hotmail.com>
DINGOLFING. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M).
DRESDEN. Mensa Reichenbachstrasse. 9-16 h. Beurs (M-F).
KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum. 10-17 h. Beurs (M-F).
KIRCHHAIN/MARBURG. Bürgerhaus, Schulstr. 4. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
KÖTZTING. Haus des Gastes, Herrenstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling over
berylliummineralen. <info@mineralogischer-kreis.de>
LEHRTE/HANNOVER. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F).
<chris.dornik@t-online.de>
SAINT-JUERY (81). Gymnase Municipal. Beurs.
TISNOV. Sokolovna + Gymnasium. 14-20/8.30-18/8.30-16 h. Beurs.
<sokoltisnov.min@wo.cz>
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BOCSA. Kultuur-huis. Beurs (M). <bibliotheca-bocsa@cs.ro>
SAINT-NAZAIRE (44). salle Jacques-Brel, av. Saint-Hubert, quartier du Port. Beurs (M-F).
MÜNCHEN. Pschorrkeller, Theresienhöhe. 10-18/10-17 h. Beurs. <edelstein-stephan@tonline.de>
BUCHS SG. Berufsschulzentrum. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
<silvio.graessli@bluewin.ch>
EISENERZ. Gewerkschaftshaus,Hieflauerstr. 17. 10-17 h. Beurs. <wukonig@aon.at>
DORNBIRN/Vorarlberg. Kulturhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
<ruefvandans@utanet.at>
HEERLEN. Corneliushuis, Heulstraat 2. 10-17 h. Beurs.
ATTNANG. Kolpinghaus, Industriestr. 7. Beurs (M).
CHEMNITZ. "Am Forum", Brückenstrasse. 10-16 h. Beurs (M-F-E). <urban-mineralienmessen@t-online.de>

8-9 mei B

ANTWERPEN. MINERANT 2004.
Bouwcentrum - Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan, Antwerpen

Info :

De heer A. VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21
B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211.
E-mail :
secretariaat@minerant.org
URL :
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
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ANTWERPEN. Sporthal Schijnpoort, Schijnpoortweg 55 (bij Sportpaleis). 10-18/10-16 h.
Beurs (uitsluitend schelpen). www.bvc-gloriamaris.com
ASCHAFFENBURG. Unterfrankenhalle, Seidelstrasse 2. 11-17/10-17 h. Beurs (M).
ERFURT. Thüringenhalle. Beurs (M).
HALLEIN. Salzberghalle. 12-17/10-16 H. Beurs (M). <otto.lang@salzburg.co.at>,
www.mineralienmessen.at
KLAGENFURT. Gemeindezentrum Viktring. 8-16 h. Beurs (M). <guenther@indra-g.at>
TRZIC. Beurs (M-F).
BLUDENZ. Stadtsaal, Untersteinerstr. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
DATTELN. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M).
FRONTON (39). Salle Gérard Philppe. Beurs.
SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques Brel, av. Saint-Hubert (haven). Beurs.
PFORZHEIM. Nagoldhalle, Dillweisenstein. 10-17 h. Beurs (M-F). <mineralien_imhoff@sdirektnet.de>
TRIEBEN. Veitscher Veranstaltungssaal. 9-17 h. Beurs (M).
KOSICE. UpaCR Fakulta BERG TU, Park Komenskeho 19. 9-16 h. Beurs (M).
<bartolomej.balaz@tuke.sk>
BARCARES (66). Mas de l'Ille. Beurs.
BLAGNAC (31). Salle polyvalente du chemin des Ramiers. Beurs (M-F).
LIMOGES (87). Salles Blanqui (achter stadhuis). Beurs (M-F-E).
MONTCEAU-LES-MINES (71). L'Embarcadère (ex C.A.R.). Beurs.
THOUARS (79). Centre Jacques-Prévert. Beurs (M-F). [was eerst aangekondigd voor
22-23/5 !]
GIFHORN. Freih.-v.-Stein-Schule. 10-18 h. Beurs (meteorieten).
<bartoschewitz.meteorite-lab@t-online.de>
KARLOVY VARY. Hotel Termal. Beurs (M). <topgeo@quick.cz>
KUFSTEIN. Stadtsaal, Georg-Pirmoser-Str. 8. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
MOSBACH. alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbuero-ehlert@tonline.de>
FORNOVO TARO (PR). Zona Fiere. Beurs (M-F).
FREUDENSTADT. Turn- und Festhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <ofmineral@aol.com>

Piet Gelaude organiseert voor de 22ste keer een reis naar

Lavrion, Attika, Griekenland

Vertrek op 18 of 19 mei 2004 vanuit Zaventem, verblijf in Pacha Limani van 11 of 15
dagen. Wie nog meewil moet wel héél dringend kontakt opnemen met
Piet Gelaude - tel. (0032) (0)93771850 - <piet.gelaude@pandora.be>
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Namibia
42-43 Chloroxiphit, Calumetit, Boleit und Kassiterit
aus dem Mansfelder Kupferschiefer.
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Mineraal van de
maand
deeriet - howieiet
Rik Dillen
Deze maand passen we de slogan toe :
"twee halen, één betalen"...
De stukken die we je deze maand aanbieden
bevatten namelijk allemaal, zij het in ongelijke
verhoudingen, twee zeldzame mineralen, die
samen ontdekt en beschreven werden. Op
sommige specimens is nog een klein beetje
van een derde mineraal aanwezig, namelijk
zussmaniet. Heel dat zootje werd genoemd
naar 3 eminente mineralogen die als trio niet
alleen het hiernaast afgebeelde boek over
gesteentevormende mineralen op hun kerfstok hebben, maar ook een gelijknamige
reeks die uit vijf delen bestaat, "Rock forming
minerals".
Deeriet en howieiet zijn heel erg verwante inosilicaten :
deeriet
howieiet

(Fe2+,Mn2+)6(Fe3+,Al)3Si6O20(OH)5
Na(Fe2+,Mn2+)10(Fe3+,Al)2Si12O31(OH)13

De structuur is zo ingewikkeld dat ze nauwelijks grafisch voor te stellen is, en we zullen je
ook niet lastigvallen met een nauwkeurige beschrijving van de configuratie van de verschillende SiO4-tetraëders en MO6-oktaëders (met M = Fe3+ of Al3+) waaruit de viervoudige ketens in beide mineralen bestaan. Wie toch de details wil uitpluizen zal zich kunnen
uitleven in de literatuur, nl. Strunz en Nickel, 2001, of Wenk, 1974 (howieiet) en Fleet,
1977 (deeriet)... niet geschikt voor gevoelige lezers... 
Taneyamaliet, johninnesiet en het iets beter bekende agrelliet hebben een min of meer
analoge structuur.
Howieiet is donkergroen, in de praktijk zo goed als zwart met een glasglans. In heel
dunne splintertjes is het een beetje doorschijnend, dikkere kristallen zijn opaak. Het
mineraal vertoont een goede splijting volgens {010}, en een matige splijting volgens {100}.
De breuk is conchoidaal. De densiteit is 3.38. Qua optische eigenschappen is howieiet
twee-assig negatief, en de kristallen vertonen pleochroisme. Het komt voor als bladerige
tot bladerig-prismatische kristallen.
Deeriet is zwart, met eveneens een glasglans. Ook dit mineraal is enkel doorschijnend
aan de randen van de kristalletjes. Deeriet vertoont een goede splijting volgens {110}, en
de densiteit is 3.84. Deeriet is optisch twee-assig positief of negatief. De kristalletjes zijn
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zuiver prismatisch, en doen qua vorm wat denken aan een
amfibool. Ook de dwarsdoorsnede is analoog aan die van
amfibolen.
Al bij al is het niet altijd gemakkelijk om beide mineralen op
zicht van elkaar te onderscheiden.
Dr. Bill Cordua (University of Wisconsin) bezorgde ons enkele
interessante tips om deeriet en howieiet éénduidig van elkaar te onderscheiden. Je kunt
dat namelijk perfect doen met een polarisatiemicroscoop, maar vermits de meeste van
ons zo'n toestel niet zomaar in de stenenkamer hebben staan suggereerde hij om er
eentje te imiteren.
Je zorgt ervoor dat je op een of andere manier aan doorvallend licht geraakt (met behulp
van een spiegeltje, of door een lamphouder (bv. ringlicht) onder de microscoop de plaatsen met de lichtbundel naar boven (jawel, naar je objectieven toe). Dan monteer je op een
of andere manier een polarisatiefilter tussen de lichtbron en de tafel (polaroid 1 in de
figuur). Je strooit wat héél dunne (doorschijnende !) splintertjes van het mineraal op een
microscoopglaasje, en dat plaats je boven het polaroid (1). Als je het microscoopglaasje
met je preparaat draait (zonder de polaroid filter te draaien), dan verandert bij deeriet de
kleur van donkerbruin naar zwart, bij howieiet krijg je allerlei tinten van geel en grijsachtig
groen te zien. Dit verschijnsel noemt men pleochroïsme. Let op : polaroid (2) komt pas
verder ter sprake, en wordt voor deze proef niet gebruikt.
Details over de "constructie" van een dergelijk accessoire vind je alweer op het web :
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopyuk.org.uk/mag/artsep03/dwmica.html
Een analoge opstelling kun je trouwens gebruiken om isometrische (kubische) of amorfe
substanties te onderscheiden van zogenaamde niet-isotrope materialen. Daarvoor heb je
nog een tweede stukje polaroid (2 in de figuur) nodig, dat je boven het microscoopglaasje
plaatst. Je plaatst de beide stukken polaroid zodanig dat er geen licht meer doorkomt (d.w.z.
dat de polarisatierichtingen van beide stukjes polaroid juist loodrecht op elkaar staan).

objectief
polaroid (2)
materiaal
glasplaatje
tafel
polaroid (1)
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Als je dan het microscoopglaasje dat zich tussen de beide stukken polaroid bevindt draait,
dan blijft het beeld helemaal donker voor isotrope materialen, terwijl korrels die niet isotroop
zijn mooie interferentiekleurtjes doorlaten. Dit trukje werkt niet voor het onderscheid deeriethowieiet, maar wilden we je toch niet onthouden.

Je kunt het onderscheid ook maken met speciale vloeistoffen met bekende brekingsindex
(zie bv. www.cargille.com). De brekingsindex van howieiet is 1.701-1.734, die van deeriet
1.81-1.87. Als je schilfertjes van howieiet in de testvloeistof met brekingsindex 1.730 legt
zul je nauwelijks de omtrek van de fragmentjes zien. Deeriet-fragmentjes vertonen een
zeer duidelijk omtrek (reliëf) in deze vloeistof.
Nog meer gesofistikeerd is de Becke-lijn test, maar daar zullen we hier niet op ingaan.
Wie over deze testmethode meer wil weten verwijzen we naar het Internet, bv.
http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/becke.html
Deeriet en howieiet werden ontdekt in metamorfe leisteen van de zogenaamde "Franciscan" formatie, Laytonville district, Mendocino county, California, USA. De Franciscan formatie vormt in feite de oostelijke van de wereldberoemde (en beruchte) "San Andreas
fault" in centraal en noord California.
De stukken die deze maand worden aangeboden als mineraal van de maand bevatten
allemaal deeriet en howieiet in wisselende verhoudingen. Soms is ook wat zussmaniet
aanwezig. Andere mogelijke begeleiders zijn stilpnomelaan, spessartien, riebeckiet,
kwarts, aegyrien, gruneriet, aragoniet, sideriet en kutnohoriet.
Wereldwijd zijn er voor de rest nog een paar sporadische vindplaatsen, maar al bij al zijn
beide mineralen toch vrij zeldzaam. Niet alleen op de type-vindplaats, maar ook elders
durven ze nog al eens samen voorkomen. Dat is o.a. het geval op verschillende plaatsen
in Mendocino County, o.a. Covelo en Burn's Flats. Andere gemeenschappelijke vindplaatsen zijn de Panoche Pass, San Benito County, en Ward Creek, Sonoma county, beide in
California, USA
Andere vindplaatsen van howieiet :
Pacheco Pass, Santa Clara en Merced
County, California, USA; Pinchi Lake,
British Columbia, Canada; Brezovica,
Joegoslavië; Maki, Kochi Prefecture, Shikoku en Tanemaya mine, Kumamoto
Prefecture, Japan

Laytonville

Andere vindplaatsen van deeriet :
Wild Horse Lookout, Curry County, Oregon, USA; Powers Quarry, Coos County,
Oregon, USA; Termignon, Haute-Savoie,
Frankrijk; Salbertrand, Viafiorcia en
Beth-Ghinivert, Piemonte, Italië; Sifnos,
Griekenland; Süpüren-Karaalan, Eskişehir, Turkije; Diahöt vallei en Ouegoa
Koumec in Nieuw-Caledonië.
Type-materiaal van deeriet en howieiet
wordt bewaard in het National Museum
of Natural History (het zgn. "Smithsonian
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Institution") in Washington, en in het Natural History Museum in Londen.
Deeriet werd genoemd naar William Alexander Deer (1910- ), mineraloog en petroloog
aan de universiteit van Cambridge, Groot-Brittannië. Howieiet werd genoemd naar Robert
Andrew Howie (1923- ), eveneens mineraloog en petroloog, maar dan verbonden aan de
universiteit van Londen. Ter informatie : ook het derde mineraal van het trio waar we het
in het begin van dit artikel over hadden, zussmaniet werd naar een Brit genoemd, en wel
naar Jack Zussman (1924- ), een mineraloog en kristallograaf van Manchester University.

Dankwoord - acknowledgements
We zijn dank verschuldigd aan Dr. Bill Cordua (USA) voor suggesties met betrekking tot
de zelfbouw petrografische microscoop en Dave en Ian Walker (UK) voor de foto's van de
zelfbouw-petrografische microscoop
We owe our sincere thanks to Dr. Bill Cordua (USA) for his advice on a self-made petrographic microscope, and Dave and Ian Walker (UK) for the photos of a self-made petrographic microscope.
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http://www.microscopy-uk.net/mag/indexmag.html

Deze website loont de moeite voor al wie
in een of andere vorm van microscopie
geïnteresseerd is.
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Rik Dillen, Erik Vercammen en Herwig Pelckmans
De bedevaart naar Tucson zit er weer eens op. Jet-lag, uitputting, plaatsgebrek in de huiskamer, ijlen, wartaal uitslaan en een lege portemonnee zijn de klassieke symptomen die
onze huisgenoten gewend zijn na een verblijf van hun echtgenoot in het Mekka van de
mineralenbeurzen : Tucson in Arizona. Deze keer was er echt wel een speciaal sfeertje :
het was namelijk voor de vijftigste keer dat deze beurs georganiseerd werd.
De in totaal 33 (jawel : drieëndertig) officieel geregistreerde beurzen liepen op diverse locaties in het centrum en de buitenwijken van Tucson vanaf 29 januari tot 15 februari 2004.
In totaal gaat het om een paar 1000 (duizend) exposanten, en uiteraard vele tienduizenden bezoekers. Omdat kwatongen niet zouden beweren dat ik weer eens overdrijf heb
ik het aantal exposanten dat in de catalogus opgenomen is nauwkeurig opgeteld... het zijn
er welgeteld 3635 ! En daar mag je nog gerust een paar honderd niet-geregistreerde
verkopers bijtellen die her en der hun auto met open koffer strategisch hebben opgesteld.
De catalogus telt 470 pagina's en weegt iets meer dan een kilo. Hij wordt met kubieke
meters aan het publiek gratis uitgedeeld. Ook de toegang is overal gratis, behalve voor de
zogenaamde "Main show" in het TCC (Tucson Convention Center). Een belangrijk
pluspunt dit jaar was uiteraard de uiterst goedkope dollar, waardoor alles zowat twee
derden kostte ten opzichte van 3 jaar geleden.
Als je alles gedetailleerd wil zien heb je de volle twee weken echt wel nodig, maar de puriteinse mineralenverzamelaar wiens familie is thuisgebleven kan sowieso de helft van de
beurzen overslaan, omdat er niets dan juwelen (hoofdzakelijk kitch, junk of hoe je het ook
wil noemen) te zien zijn. Kralen, halssnoeren, armbanden en dergelijke worden er per kilo
(soms zelfs per 100 kilo) verkocht, verpakt in kisten of vaten. Naast mineralen en fossielen vind je er edelstenen, meteorieten, gesteenten, artefacten, mijnbouwmaterieel, boeken, instrumenten, parels, "metaphysische mineralen" (what's in a name ?), Afrikaanse
maskers, Oosterse tapijten, vlinders
en insecten, sponzen, schelpen,
kunstwerken, kortom, het is moeilijk
om iets te bedenken dat je er niet
vindt. Hoe dan ook, zes dagen aan
een stuk van 's morgens tot 's avonds
mineralenbeurzen bezoeken... je moet
niet gek zijn, maar het helpt wel !
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Ruwweg kun je de beurzen als volgt indelen :
1. de beurzen langsheen de South Freeway (parallelweg ten westen van de I-10), met
hoofdzakelijk kitch, maar hier en daar zit er toch wel iets interessants tussen voor de
mineralenverzamelaar). Dit stukje freeway is ter plaatse ook wel bekend als "the
strip".
2. de zuivere edelsteen- en juwelenbeurzen (buitenwijken, maar ook bv. de Radisson
City Center, vlakbij het TCC)
3. de klassiekers voor de mineralenverzamelaars : Executive Inn, Inn Suites, Vagabond
Inn, Mineral & Fossil Co-op, Norcross-Madagascar Warehouse, Ramada Inn. Hier
loop je dagen aan een stuk rond
4. buiten categorie : de Westward Look Resort, een elite-mineralenbeurs van het allerhoogste niveau met dito prijzen
5. de zogenaamde "Main Show" in het Tucson Convention Center
Voor de regelmatige bezoeker van de Tucson-beurzen begint een en ander wel heel verwarrend te werken. Keten-hotels worden in de USA namelijk met de regelmaat van een
klok verkocht, en verwisselen gewoon van naam :
lokatie

vroeger

2004

Congress Street Expo

Congress Street

Alvernon Way
Broadway
Starpass Road / S. Freeway
S. Freeway
N. Freeway
S. Freeway
N. Oracle
N. Granada

Doubletree Hotel
Holiday Inn City Center
Holiday Inn Express
Discovery Inn
La Quinta Inn
Four Points Hotel
Ramada Inn University
Quality Hotel & Suites

geïntegreerd in Days Inn en
langsheen I-10
Doubletree Reid Park
Radisson City Center
La Quinta Inn
Howard Johnson
Ramada Limited
Pueblo Inn
Vagabond Plaza Hotel
Inn Suites

In Tucson (en elders in de Verenigde Staten) gaat het er net aan toe als bij een spelletje
Monopoly... tot grote verwarring van de bezoekers natuurlijk. Tucson kun je zo goed als
uitsluitend per auto of per vliegtuig bereiken. De meeste bezoekers gaan via Phoenix, dat
een kleine 200 km ten noorden van Tucson ligt en rijden van daar met de huurwagen naar
Tucson. Dit gaat bijzonder snel en vlot, want de I-10 passeert vlakbij de luchthaven van
Phoenix, en levert je 200 km zuidelijker prompt af in het centrum van Tucson.
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Zoals vermeld bieden de
beurzen langsheen de
South Freeway een allegaartje van junk-juwelen,
junk-food, andere rommel
(tot oosterse tapijten toe !)
en hier en daar eens wat
mineralen. Regels zijn er
zo goed als niet : je mag er
verkopen wat je ook maar
wil, of het nu synthetische
rommel is of schitterende
natuurlijke mineralen, nepjuwelen of massief goud...
Om het kaf van het koren
te scheiden heb je ongeveer een dag nodig, want uiteindelijk gaat het om een "straatje" van toch een paar kilometer lang !
Opvallend was dit jaar de massale aanwezigheid van kwartskristallen met meerfazige
insluitsels uit Tibet. Er waren soms spectaculaire gasbellen in vloeistofinsluitsels te
bewonderen, maar jammer genoeg worden al deze losse kristallen zonder enige
verpakking in vaten naar Tucson verzonden, zodat ze zonder uitzondering verschrikkelijk
beschadigd zijn. Niet te begrijpen, want de opbrengst zou gemakkelijk het tienvoudige
kunnen zijn indien ze hun materiaal wat zouden verzorgen.
Beter verzorgd waren de beëindigde zwarte toermalijnkristallen (schörl) uit Brazilië, vergelijkbaar met die van de Erongo Mountains, Namibië, maar nog beter door moeder natuur
"afgewerkt". Verder merkten we nog reusachtige hoeveelheden kwartskristallen in alle
maten, van Arkansas, USA, en een stand op van de Belgische Henri Vandormael, met
o.a. malachiet, cornetiet en andere mineralen van Congo.
Voor de rest was het hele gebied langsheen de I-10 iets om snel te vergeten. Hoewel...
vergeten ? In de La Quinta Inn was een hele verdieping voorbehouden voor "metaphysical
minerals". De bewuste verdieping was helemaal ondergedompeld in een waas van mystiek, waarbij zowat
alle zintuigen aan hun
trekken kwamen. Je
mag daar bij wijze
van spreken alleen
binnen gehuld in een
lang kleurrijk gewaad,
met een brandend
wierookstokje in elke
hand, een blauwe kuif
haar met strikjes, en
piercings en tatoeages door - respectievelijk op - alle mogelijke lichaamsdelen.
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Moet er nog amethyst zijn ??
Hier en daar staat een kerel in een soort toga met een stok tegen een kwarts-schaal te
wrijven of zijn leven ervan afhangt, wat een verschrikkelijk enerverend slepend geluid
produceert, waarvan gezegd wordt dat het je tot rust moet brengen. En toch hebben ze
me niet tegengehouden wegens "niet-geschikte kledij".
De klassiekers van de mineralenbeurzen zijn alle gesitueerd rond het kruispunt van
Oracle Road met W. Drachmann Street (Executive Inn, Vagabond Inn, Mineral & Fossil
Co-op en nog wat satellietjes) met daarbij de Inn Suites aan N. Granada Avenue. Opvallend was de aanwezigheid van massale hoeveelheden cavansiet op stilbiet van India, tegenwoordig aan betaalbare prijzen. Indische mineralen waren trouwens over het algemeen heel goed vertegenwoordigd.
Diamant ingebed in een fijn conglomeraat was een andere nieuwkomer, die je vanaf ongeveer 100 USD kon bemachtigen. Voor meer informatie over dit type voorkomen van
diamant verwijzen we naar http://www.kanada.net/alluvial/diamondGeology10.html.
Dergelijke specimens worden gevonden op verschillende plaatsen in Brazilië (o.a. Rio
Fromoso do Norte, Bahia).
Voor de systematiekers was het zoals altijd een feest, met zeldzame mineralen van allerlei mogelijk vindplaatsen, zoals het Kola schiereiland, Rusland, Kipawa Complex, Villedieu
Township, Temmiscamingue district, Quebec, Canada, Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada, Yukon Territory, Canada, diverse vindplaatsen uit Congo, Chili, Argentinië, Brazilië,
Australië, en zelfs uit België. En uiteraard mogen we Zuid-Afrika en Namibië niet
vergeten, met op kop een reeks specimens uit de verzameling van Willy Israël, waar heel
veel gegadigden op af kwamen (bij Doug Wallace en Rob Lavinsky).
In feite heeft het niet veel zin om op te noemen wat in deze hotel-beurzen interessant
was, ten eerste omdat dat voor iedere verzamelaar verschillend is, en ten tweede omdat
je op deze beurzen samen zowat elk denkbaar mineraal in elke denkbare vorm en/of afmeting wel kunt vinden. Jaar na jaar neemt ook de toevloed van buitenlandse exposanten
toe, met China en Rusland op kop. Maar ook tal van andere landen zijn goed vertegenwoordigd, zoals Bolivia, Peru, Brazilië, Japan, Marokko, Zuid-Afrika, Australië, India en
natuurlijk alle landen van Europa.
Een paar handelaars hebben het voorbeeld van wijlen David Shannon gevolgd, met een
zogenaamde "patio show", waarmee ze bedoelen dat per dag 10 % meer korting gegeven
wordt op materiaal aanwezig op het terras van de hotelkamer. Met wat geluk kun je daar
natuurlijk de laatste dagen schitterende zaken doen, maar met wat tegenslag blijft er
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Pat Haynes, naar wie
haynesiet genoemd
werd, zet zijn handtekening op de etiketten...

alleen maar rommel over. Het loont de moeite om de hotels te bezoeken bij het begin van
de shows om de onderprijsde stukken er uit te halen, maar zeker ook om een tweede
tocht te ondernemen de allerlaatste dag van de beurs, want dan zijn veel verkopers geneigd om heel veel, tot 90 % water in hun wijn te doen om van het grootste gewicht af te
geraken.
In de Vagabond Inn vonden we een Duitse handelaar die zich specialiseert in zuivere elementen. Je kunt er alle mogelijke elementen kopen, van bismuth tot indium, van holmium
tot germanium (Geofactum - http://www.geofactum.de/). In dit hotel vind je vooral fossielen, maar er zitten ook een paar interessante mineralenhandelaars tussen. Op de Mineral
and Fossil Marketplace, naast de Vagabond Inn, staan maar een stuk of twintig handelaars, maar wel een paar interessante voor wie bereid is per lot aan te kopen. Zo had
"Australian Outback Mining" varisciet bij van een nieuwe, veelbelovende vindplaats, en
dito gaspeiet. Verder waren er naast Amerikaanse een paar Mexicaanse, Marokkaanse
en Indische handelaars die mineralen per lot verkochten aan vrij interessante prijzen. Bij
de Day's Inn vind je vooral een paar Marokkaanse verkopers, met de Marokkaanse klassiekers : vanadiniet, galeniet, cerussiet, bariet, anglesiet en fossielen.
Een merkwaardigheid : synthetische amethystkristallen tot 20 à 30 cm groot ! Hoe doen
ze het, en vooral, waarom ?
Reusachtige (natuurlijke) amethystgeodes waren alomtegenwoordig, met tegenwoordig afmetingen tot een meter of 4
(het gaat dan wel om een soort
worst-vormige geodes).
Ergerlijk is dat sommige van
die oorspronkelijk prachtig gevormde geodes door de handelaars zijn verhit tot "gebrande amethyst", wat ze in de
ogen van een mineralenverzamelaar natuurlijk totaal waardeloos maakt !
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Herwig aan het "werk" bij
Steve Perry

Enkele mineralen die vroeger mondjesmaat uit China kwamen worden tegenwoordig in
vrij grote hoeveelheden aangeboden, zoals bv. cinnaber, mimetiet, pyromorfiet, fluoriet.
De prijzen van dergelijk materiaal zijn spijtig genoeg niet evenredig gedaald met het aanbod.
Mikon, zakenpartner van wijlen David Shannon, had een belangrijke collectie Lengenbach-mineralen bij tegen redelijke prijzen, naast zoals altijd heel veel systematiek (holfertiet, galkhaiet, goudeyiet, rockbridgeiet, kimuraiet, serandiet, wylliiet, sarcopsied, acanthiet, shannoniet enzovoort. In zijn kamer in het Ramada Limited Hotel lag ook een rouwregister voor David.
Het hotel Inn Suites, waar nog maar sinds een paar jaar mineralenbeurzen plaatsvinden,
begint voor de systematicus het veel drukkere Executive Inn naar de kroon te steken, met
tal van interessante rariteiten, zoals bv. schitterende sampleiet-kristallen van Australië,
schitterende opaal (met o.a. een ge-opaliseerde boomstronk), aggreliet, vlasoviet e.a. van
Canada. We hadden er ook het geluk Pat Haynes te ontmoeten, naar wie het mineraal
haynesiet werd genoemd.
Heel opvallend ook was de massale aanwezigheid van zogenaamde "cactus quartz", prismatische kwartskristallen van enkele tot enkele tientallen cm, overdekt met een glinsterende laag kwarts van een tweede generatie, in de tinten kleurloos, over citrienkleur tot
amethystkleur en of combinaties. Duizenden zulke groepjes werden her en der aangeboden. Ze zijn afkomstig van Kuva Ndele, Mphumalanga, Boekenhouthoek, Zuid-Afrika.
De prestigieuze beurs in het Westward Look Resort is een nieuwkomer, waar slechts 24
exclusieve dealers van super-stukken aanwezig zijn. Hier is het beste van het beste te
zien : spectaculaire stukken, helaas, zoals te verwachten volkomen onbetaalbaar. Wat zij
tonen is natuurlijk wel top-museum-kwaliteit. Hier moet je evenwel dan ook niet gaan zoeken naar een "koopje" van minder dan 1000 dollar of zoiets. Op deze beurs gaat men om
met prijskaartjes vanaf zowat 1000 $, met hier en daar een uitschietertje van een paar 10
000 (jawel, tienduizend !) dollar. Je spreekt dan wel van bv. een glasheldere beryl (var.
aquamarijn) van 20 cm, fotogeniek door moeder natuur op matrix "geplaatst". Een klein
groepje (ongeveer 3 X 3 cm) cerussietkristallen met insluitsels van chalcotrichiet van Tsumeb werd er aangeboden voor 5500 $. Er was een prachtige groep brazilianietkristallen
van 18 000 $, en wat ik persoonlijk schitterend vond was een groep proustietkristallen
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met kristallen van bijna 1 cm van de Dolores mine, Chili, dat voor nauwelijks 60 000 $ het
mijne had kunnen zijn. Verder lag er een adembenemend vivianiet-kristal van Bolivië (17
500 $), een Chinese wulfenietgroep (25 000 $), een blauwe zoisiet-kristal (dat is de
variëteit tanzaniet) van Arusha, Tanzania ("price upon request" - ik heb het maar niet
nagevraagd), een Japanse tweeling van kwartskristallen van 40 X 40 cm. Een tabulair
brookietkristal van 3 X 3 cm zou in mijn collectie ook niet misstaan... Het prijsrecord dat ik
er gezien heb was een beryl-kristal (var. aquamarijn) met een prijskaartje van 225 000 $
of ongeveer 180 000 €. Longheinrich had een onvoorstelbare collectie meteorieten, niet
alleen de goed-herkenbare metaalmeteorieten, maar ook bv. achondrieten. En uiteraard,
zodanig veel goud-specimens dat je er op de duur serieus aan begint te twijfelen dat goud
wel een zeldzaam mineraal is !
Tegenwoordig is het ook al traditie geworden dat in het Smuggler's Inn Resort een veiling
gehouden wordt door Argentum Auctioneers. In de catalogus vind je een lijst van de specimens met hun geschatte waarde. In totaal werden 123 stuks aangeboden, waarvan 6 bij
het bieden de door de verkoper geëiste minimumprijs niet haalden. Het duurste (ook het
laatste van de veiling) stuk was een fluorapophylliet met stilbiet van Rahuri, Maharashtra,
India ; hoewel de geschatte minimumwaarde 10 000 $ was haalde het stuk 20 000 $ ! Het
goedkoopste stuk was een malachietspecimen van Tsumeb dat de gelukkige koper voor
25 $ mee naar huis mocht nemen.
Voor de grap hebben we er eens wat statistiek op losgelaten (dit was mogelijk dank zij
René Hofkens die trouw alle prijzen noteerde) :
 de totale opbrengst was 130275 $, of 61 % van de verwachte minimum-opbrengst van
213 950 $
 de gemiddelde waarde per stuk was 1123 $, de mediaanwaarde : 350 $
 13 stukken haalden 100 $ of minder, 53 tussen 100 en 500 $, 18 tussen 500 en 1000
$, 28 tussen 1000 en 5000 $, en 3 meer dan 5000 $
 Een tanzanietkristal werd verkocht voor 2000 $ ; later dook hetzelfde kristal op de Main
Show op met een prijskaartje van... 22 000 $ !
 Een prachtige groep szenicsietkristallen op powelliet uit de collectie van Terry Szenics
is voor 3600 $ naar de Benelux verhuisd ; nog 2 andere stukken werden door MKA-ers
in de wacht gesleept.
Blijkbaar is het veilinghuis wel degelijk uit de kosten geraakt, want volgend jaar pakken ze
uit met een extra fossielenveiling.
Nog een paar opvallende dingen :
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 een grote gefossileerde araucariatak met verschillende kegels er nog aan (Ballroom
Executive Inn)
 een goed gevormd diepgroen amazonietkristal van 132 kg in een kamer van Howard
Johnson
 een mikroklienkristal van meer dan 30 cm met albiet en elbaiet, te koop voor 7000 $
maar "al" mee te nemen voor 5000 $ (verschrikkelijk om dat te moeten laten liggen)
 veel meteorieten, met uitgewerkte indeling, onder andere ook afkomstig van de maan
en van mars
 veel carolliet-kristallen
 afschuwelijk veel kwartsen die op een even afschuwelijke wijze gepolijst zijn
 geen Afghaanse chevkinieten meer
 goed gevormde ferrocolumbiet-kristallen op matrix uit Australië
 bij Marokkanen meer diversiteit in de mineralen, met onder andere apatiet, arsenaten,
bariet
 het nieuwe mineraal nevadaiet en een hele rits zeldzame systematische mineralen,
zoals bijvoorbeeld gedegen Cr; NbC en TaC, westerveldiet, cesbroniet, cyanochroiet,
tetraferrinontroniet, fluoromagnesiokatoforiet, darapiosiet, zirkosulfaat, hemusiet, chevkiniet-(Y)...(Erik vond in totaal nog 69 nieuwe soorten !)
 onvoorstelbaar mooie octaëdrische kristallen van fluoriet gecombineerd blauw, groen
en paars van De An Mine, Jian Jiang, Jiangxi Province, China
 een partij prachtige sampleiet-specimens van Australië (wordt binnenkort aangeboden
als mineraal van de maand !)
Nieuwe vondsten waren dit jaar schaars in Tucson. Niet echt nieuw, maar toch nieuw te
noemen, was de lawsoniet die Steve Perry aanbood. Deze specimens komen van de
typevindplaats, de Reed Ranch Road near Tiburon, Marin County, California, waar ze
echter al tientallen jaren niet meer te vinden zijn ... Uiteraard willen we u het verhaal van
deze vondst niet onthouden.
In de jaren 1952 tot 1956 werd lawsoniet uitgebreid verzameld op de typevindplaats door
een plaatselijke rockhound, die ze in krantenpapier inpakte en ze keurig opborg in zijn garage. Helaas stierf de man in 1970, zonder dat er verder iets met de specimens gebeurde.
Dat bleef zo tot aan de dood van zijn echtgenote in april 2003... Enkele weken na haar
overlijden, beslisten hun kinderen dat het ouderlijke huis best verkocht werd, en dus
diende de garage geledigd te worden... Geen van de kinderen had echter belangstelling in
de stapels stenen die er opgeslagen lagen, en na veel zwoegen en zweten kwamen al die
sluimerende schatten netjes naast de vuilbak terecht, klaar om naar het stort gebracht te
worden...
Er woonde een andere rockhound in dezelfde straat, die toevallig het gebeuren opmerkte
en in zeven haasten met zijn pick-up truck de ganse verzameling redde van haar afgrijselijke lot. Na inspectie van de geborgen schatten, zag deze rockhound in dat hij in feite weing kon doen met o.a. honderden lawsonietspecimens, en besloot de ganse verzameling
dan maar aan te bieden aan mineralenhandelaar Steve Perry. Deze laatste zat op zijn dak
te werken, toen er plotseling een zwaar geladen truck aan zijn oprit stopte...
Gelukkig had Steve de tegenwoordigheid van geest om eerst van zijn dak af te klimmen,
anders was hij er steevast van emotie afgevallen ! Het gaat hier immers om de beste lawsonietspecimens sinds tientallen jaren, met kristallen tot 15mm ! De kleur van dit vrij zeldzame silikaat gaat van lichtblauw tot lichtroze. Het spreekt voor zich dat deze specimens
veel interesse genoten van zowel de gewone verzamelaars als van museumconservators.
Een andere nieuwigheid waren de schitterende rutielspecimens van Diamantina, Minas
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Gerais, Brazilië. Het gaat hier om vrij dikke, prismatische, idiomorfe rutielkristallen met
een mooie bruine kleur en een schitterende glans, die met elkaar vergroeid zijn tot de
klassieke, 2-dimensionale sagenietroosters! Nagenoeg al deze netwerkjes zijn "floaters":
ze vertonen dus geen of nauwelijks enige schade, wat uiteraard zorgt voor heel esthetische specimens.
Tenslotte is er nog het waar gebeurde verhaal van Rick Kennedy van San Jose, California, die het voorbije jaar de vondst van zijn leven deed... Rick is één van de vele mineralenverzamelaars die "mine run material" bestelde van de Benitoite Gem Mine. Sinds deze
wereldberoemde benitoietvindplaats (gelegen in San Benito County, California) uitgebaat
wordt door Collectors Edge, wordt het materiaal dat niet direct aan hun selectiecriteria voldoet, via Steve Perry en John Veevaert als "ruw mijn-materiaal" verkocht aan derden...
Tussen het materiaal dat Rick had uitgekozen, bevond zich een steen die hem 15 $ had
gekost. Bij het uitzuren van de witte natroliet, kwamen opeens de punten van zeer grote
benitoietkristallen tevoorschijn... Rick kon zijn ogen nauwelijks geloven, maakte de nodige
foto's en e-mailde Steve om raad... In nauw overleg zuurde hij het specimen verder uit, en
wist met zijn verbazing geen blijf toen hij zag dat het hier om kristallen van edelsteenkwaliteit ging ! Vermits het grootste kristal niet mooi gevormd was, werd het van de matrix verwijderd en geslepen door John Medici (California), die uit de iets meer dan 7 ct ruwe
steen een prachtig geslepen benitoiet van 5.06 ct wist te halen (een uiterst opmerkelijke
prestatie) ! Op de foto zie je hem met twee "stenen" : in zijn rechterhand is wat er overblijft
van het oorspronkelijke specimen, en in zijn andere hand bevindt zich de grote geslepen
benitoiet. Deze edelsteen wordt door de kenners tot de 15 beste benitoietedelstenen ter
wereld gerekend, met een handelswaarde van om en bij de 35 000 dollar...

Rick Kennedy met zijn benitoiet (zie tekst). Foto's en copyright John Veevaert.

Op woensdag 11 februari was er op de "A-hill" vuurwerk ter gelegenheid van het 50-jarige
jubileum van de Tucson-beurzen. Dat ging gepaard met de typisch Amerikaanse aanpak
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qua veiligheid : alle straten tot op een
kleine kilometer van het vuurwerk
werden volledig afgezet met tientallen
politiewagens die er met al hun
kleurrijke zwaailichten als kerstbomen
uitzagen, en er kwam zelfs een
politiehelicopter aan te pas om met het
zoeklicht avonturiers die zich op
minder dan een kilometer van de
plaats des onheils hadden verschanst
tot betere gedachten te brengen.
En dan kwam de langverwachte
climax : de "Main Show" in het Tucson Convention Center"... de moeder aller
mineralenbeurzen. Die beurs bestaat uit drie delen : juwelen en edelstenen, mineralen en
(enkele) fossielen, en de tentoonstelling. Op de mineralenbeurs vonden we welgeteld één
Belgische exposant terug, Georges Claeys uit Mariakerke-Gent, met een aanbod dat heel
veel belangstelling wegdroeg. Je ziet er talrijke super-specimens bij de exposanten, maar
de prijzen zijn vaak exorbitant. Sommige exposanten kopen zelfs overduidelijk in de week
die aan de beurs voorafgaat hun voorraad in op de andere locaties, en voegen aan de
prijs een nulletje toe voor de main show. Je moet er dus ontzettend op je tellen passen,
want sommige prijzen zijn echt exorbitant.
Heel opvallend was een stand met hoofdzakelijk klassieke mineralen van Cornwall (liroconiet, oliveniet, clinoclaas, chalcophylliet, bayldoniet e.d.), waarvoor we in de zeventiger jaren één tot een paar £ betaalden, aan prijzen van tegenwoordig 250 tot meer dan 1500 $.
Wij mogen dus over de prijzen op onze eigen Minerant niet klagen ! Een prachtige tanzaniet droeg een prijskaartje van 27500 $. Ook een paar prachtstukken van rhodochrosietkristallen van de Sweet Home Mine trokken uiteraard onze aandacht.
Een stevige blikvanger was de "Gadsden Purchase Treaty", de originele verkoopsovereenkomst van het zuidelijk deel van Arizona (waarin o.a. Tucson ligt) en New Mexico, van
Mexico aan de Verenigde Staten, die het in 1854 kochten voor 10 miljoen toenmalige dollar. En voor de rest natuurlijk al goud wat de klok sloeg, met een deel (waarde 2 M$) van
de goudschat van de SS Central America, met o.a. een goudstaaf van 80 lbs (ongeveer
40 kg). De SS Central America zonk tijdens een orkaan in 1857. De totale waarde van de
goudschat die aan boord was is ongeveer 150 M$. Van historische waarde was ook de
authentieke goudnugget die in de 19e eeuw de Californische gold-rush veroorzaakte. Ik
kan niet inschatten hoeveel tientallen kilo goud er voor het rapen lagen (maar daar moest
je dan wel een paar tientallen politie-agenten en andere types van bewakers voor verschalken).
De traditionele themakastjes waren voor een belangrijk deel gewijd aan goud, waar goudspecimens uit de meest exclusieve verzamelingen waren samengebracht, o.a. uit het
Smithsonian (dat trouwens ook een diamanten halssnoer met een centimeters-grote saffier - de Bismarck saffier) in bruikleen gaf voor de tentoonstelling), het Royal Ontario Museum, het Carnegie Museum of Natural History, Pittsburg, de Colorado School of Mines,
enzovoort.
Naast de tientallen kastjes met goudspecimens waren er heel interessante thema's bij,
waarvan enkele voorbeelden :
 prehniet
 elementen
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Kazachstan = "Mineralstan"
kristalvormen van pyriet
symmetrie
Bisbee
Mineral collecting 1750
San Diego County, California
de Carrara groeve in Italië
stukken uit de collectie van het mineralogisch museum van Luxemburg

Al dat moois (en duurs) werd uiteraard bewaakt door tientallen agenten. De veiligheidsmaatregelen zijn overigens overal fors toegenomen. zo moet bv. elke zending die je met
een transporteur wil opsturen grondig geïnspecteerd worden door een onafhankelijk organisme. En je koffer wordt ongetwijfeld achter de schermen opengemaakt door de veiligheidsinspecteurs. Een zandmonster van twee kilo in mijn koffer werd door de heren gewoon opengescheurd en terug tussen mijn bagage geduwd, met een laconiek briefje
waarin ze melden dat mijn koffer binnenin grondig geïnspecteerd was en dat ze niet verantwoordelijk zijn voor mogelijke schade toegebracht aan de inhoud. Maar ja, ik moet toegeven... wie stopt er nu een zak zand van twee kilo in zijn bagage ? En als je in Phoenix
(of andere luchthavens) het vliegtuig terug naar huis neemt wordt je wel héél grondig
gecontroleerd... je mag enkel op kousevoeten door de metaaldetector !
Voor het logement in en om Tucson moet je een keuze maken : wil je in Tucson of onmiddellijke omgeving overnachten, dan betaal je in een goed hotel 100 à 150 $ per kamer (2
tot 4 personen). In Wilcox bv. (140 km ten ZO van Tucson) kon je voor 15 $ per persoon
overnachten, maar dan wordt je wel een echte pendelaar. Het is wel een vlotte en mooie
rit via de I-10. Heel het gebied wordt in feite gedomineerd door de I-10 met bijbehorende
spoorlijn, waarover kilometerslange goederentreinen rijden, getrokken door 3 à 5 locomotieven, met vaak 2 lagen containers. Soms kun je wel 20' voor een overweg staan. En zowel in Phoenix (hotels bij de luchthaven), in Tucson als in Wilcox wordt er door die treinen
aan elke overweg getoeterd, per trein minstens vijf signalen van meer dan 5 seconden die
je kilometersver kunt horen. Maar na een paar dagen ben je daaraan gewend.
In de eerste week van de beurzen was het weer nogal onstabiel, met op woensdagmorgen een flink pak sneeuw in Wilcox en sneeuwbuien onderweg naar Tucson. Elke morgen
hingen er zelfs ijspegels aan de fontein naast het hotel in Wilcox. Hoewel het er 's morgens dus flink koud kan zijn, scheen er 's middags, zeker de tweede week, een stralende
zon, waardoor je lekker kon verbranden bij een aangename temperatuur van net boven
20°C. Op de bergen in de omgeving lag hier en daar heel de tijd sneeuw !
Een flinke meevaller was uiteraard de koers van de dollar : voor een euro kreeg je ongeveer 1.26 dollar ! De meeste dealers hoorde je dan ook niet klagen : de verkoop was duidelijk beter dan in 2003. Kwam dat door het feit dat de MKA goed vertegenwoordigd was,
met alles bij elkaar toch bijna tien leden ?
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Een prachtig goud-specimen op de Main Show
Een goudstaaf van 80 lbs (ongeveer 40 kg), de "Eureka", uit het in 1857 gezonken SS Central
America
Calciet-skalenoëder op fluoriet van de Elmwood Gordonsville mine, Tennessee, USA
Goud, goud en nog eens goud...
Toermalijn "The Rose of Itatia", Jonas mine, Minas Gerais, Brazilië
Oktaëdrische cupriet-XX tot 2 cm van Mashamba West, Shaba, Congo
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