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Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be>
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MKA-kalender
Zaterdag 5 juni 2004
Jaarlijks MKA-etentje in het restaurant "De Luien Hoek", Kerkelei 77 in Sint-Job-in-'tGoor, om 19.30 h. Hiervoor moest ingeschreven worden voor 25 mei 2004.

Vrijdag 11 juni 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, bus 25, 26 en 27.
19.30 h

gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand wordt turkoois van Cahay, Vielsalm, Luxembourg, België aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h
Mineralen op de tast
door Herwig Pelckmans
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 favoriete mineralen (en andere hebbedingetjes) ook nog op een andere manier digitaal vereeuwigen... 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 !

Zaterdag 12 juni 2004
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Thema : Een dichroscoop maken en gebruiken
Een dichroscoop is een instrument dat gebruikt wordt om pleochroisme vast te stellen.
Het is een eenvoudig hulpmiddel bij het edelstenen determineren. Het apparaat is hooguit
iets groter dan een loep en het kan dan ook gemakkelijk onderweg gebruikt worden. Een
bijkomend voordeel is dat men een dergelijk apparaat heel eenvoudig zelf kan maken.
Hoe we zo'n dichroscoop maken en gebruiken, komt tijdens deze vergadering aan de
orde.
Titelpagina
Graulichiet-(Ce) en de groeve van Hourt, België. SEM-opname graulichiet-(Ce) Frédéric
Hatert, foto van de groeve van Hourt José Dehove. Zie artikel in dit nummer.
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MKA-nieuws kort
Aanwinsten voor de bibliotheek
Schenkingen
Van ons medelid Albert Vercammen kregen we een hele reeks boeken cadeau over mineralogie en edelstenen, met o.a.
 "Marvelous world of minerals", Pierre Bariand, 1976
 "Color underground", John White, 1971
 "Rocks and minerals", E.P. Bottley, 1972
 "Edelstenen", Artis-boeken, 1976
 "Pierres précieuses, gemmes et pierres dures", H.J. Schubnel, 1970
 "Mineralen", Vicenzo de Michele, 1973
 "Le monde des cristaux", Vicenzo de Michele, 1969
 "The pleasure of jewelry and gemstones", J. Sataloff and A. Richards, 1975
 "Rocks and minerals", Paul Desautels, 1974
Van een schenker die anoniem wenst te blijven kregen we een voorraad wetenschappelijke publicaties, notities, overdrukken en andere documenten in verband met mineralogie,
waar we vele jaren uit zullen kunnen putten als achtergrondinformatie voor Geonieuws.
Daarenboven kregen we
 Fortschritte der Mineralogie, 1974, 52. Band, Beiheft 1 "Excursion guidebook : Bavaria", edited by Prof. Dr.


G. Troll, met bijdragen over o.a. pegmatieten (fosfaten !), ijzerertsen, fluoriet, klei- en kaolienmineralen, de
ries meteoriet, mineralogie en industrie.
"Industrial minerals - resources, characteristics and applications", Patrick Degryse en Jan Elsen, Leuven
University Press (2003), met bijdragen over "The industrial mineral world", "Aggregates and natural building stones", "Mortar, cement and concrete", "Clays and soils", "Steel". Deze publicatie werd opgedragen
aan Prof. Dr. Raoul Ottenburgs ter gelegenheid van diens emeritaat.

Aan deze milde schenkers onze hartelijke dank !

Kristallschätze - Mineraliensammler im Oberpinzgau.
Erwin Bugsteiner. Bode Verlag. 2002, ISBN 3-025094-78-4, 248 pp., DIN A4 formaat.
Duitstalig.
Een prachtig lees- en kijkboek over de geschiedenis van het zoeken naar mineralen in
Oberpinzgau, van in de oudheid tot vandaag. De auteur is erin geslaagd om ontzettend
veel gegevens bij elkaar te brengen. Met vele honderden oude en recente foto's heeft
men in een ontzettend mooie lay-out een prachtboek gecreëerd ! Voor al wie in het
mineralenverzamelen in Oberpinzgau en elders geïnteresseerd is een absolute aanrader !

Achate Sammeln in Deutschland - Teil 1.
Reiner Haake. Bode Verlag. 2000. 94 pp., DIN A4, Duitstalig.
In dit deel worden de agaatvoorkomens behandeld in Sachsen, Brandenburg, Thüringen
en Sachsen-Anhalt. Naast allerlei gegevens over het ontstaan van agaat, en fysische en
chemische informatie, zijn er ook hoofdstukken die men beter niet had opgenomen.
Ronduit lachwekkend is een tabel over lichamelijke kwalen waartegen agaat soelaas zou
128
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bieden. Groene agaat zou helpen bij constipatie. Men vermeldt niet hoe je de groene
agaat zijn werk moet laten doen. Er eerst suppo's van slijpen allicht ? En, wat had je
gedacht... tegen impotentie helpt... "vuuragaat". Over stereotiepen gesproken...
Enfin, de overige 90 bladzijden zijn best te genieten voor elke agaatliefhebber.

MKA-samenaankoop : accessoires
De volgende accessoires zijn continu in voorraad en kunnen in principe op de maandvergadering worden aangekocht (voor grotere aantallen wel graag op voorhand een seintje
aan Mario).
JOUSI-doosje
JOUSI-doosje
JOUSI-doosje
JOUSI-doosje
JOUSI-doosje
JOUSI-doosje
kit
schuifstaanders
schuifstaanders

type
S742
S755
S762
S782
S785
S7882
S270
S275

details
40 X 35 X 33 mm
50 X 50 X 56 mm
49 X 40 X 35 mm
82 X 59 X 35 mm
82 X 59 X 59
82 X 59 X 59
rol 6 meter
klein model
groot model

prijs (€)
0.37
0.90
0.50
0.85
0.90
1.00
5.20
3.70
5.50

hoeveelheid
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
Doosje met 10 stuks
doosje met 10 stuks

Voor meer informatie en/of bestellingen kun je terecht bij Mario Pauwels (coördinaten : zie
binnenkaft). Tel 0485 432821, tel+fax 03 2531379.

Kampioenschap

goudpannen

2004

Naar jaarlijkse gewoonte
vindt op 7 en 8 augustus,
onder de auspiciën van onze zustervereniging AGAB,
het Belgisch kampioenschap goudpannen plaats
in het riviertje de Warchenne, bij Faymonville.
Hieraan wordt niet alleen
door Belgen, maar ook door
meer en meer buitenlanders deelgenomen. De wedstrijd komt hierop neer dat elke deelnemer zo snel mogelijk de goudschilfertjes moet terugvinden uit een emmer met ongeveer
6 liter zand. Voor elke niet-teruggevonden goudkorrel worden 5 strafminuten aangerekend. daarenboven zijn er tal van nevenactiviteiten die rechtstreeks, onrechtstreeks of
helemaal niet met goudzoeken te maken hebben...
Voor meer informatie en inschrijving kun je contact opnemen met Bruno Van Eerdenbrugh
(perfect Nederlandstalig, verdedigde een paar maanden geleden nog zijn hobby én onze
Minerant met veel overgave tijdens het VTM-programma "Bluf") per e-mail
<Brunoau9999@yahoo.com> of telefonisch 04 2213919.
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Op het programma staan wedstrijden in de categorie
jongeren, beginners, veteranen en... zestig-plussers.
's Middags en 's avonds kun je genieten van een
heerlijke maaltijd. Het programma loopt op zaterdag
van 9 tot 18 h, en op zondag van 9 tot de prijsuitreiking rond 16 h.
Zie ook website
http://users.skynet.be/fa418506/orpaillage/aout2004f
r.html.

Personalia
Op 3 april 2004 overleed de heer Johan Muizebelt in het Nederlandse Borne. Sinds 1980
nam hij twintig keer als standhouder deel aan Minerant, met telkens een stand van 6
meter. Hij had steeds kwaliteitsmateriaal op zijn tafel, en was daarenboven bij bezoekers
en organisatoren bekend als een aangename, vriendelijke en behulpzame man. Langs
deze weg bieden we zijn echtgenote en kinderen ons oprecht medeleven aan.

Ensisheim météorite 2004
Voor de vijfde keer reeds wordt in Ensisheim
(Alsace, Frankrijk) het evenement "Ensisheimmétéorite" georganiseerd. 18 juni is voorbehouden voor de "professionals", 19 en 20 juni voor
het grote publiek.
Het evenement is toegankelijk op zaterdag 19
(9.30–18.00 h) en zondag 20 juni (10-18 h) in
het Regency Palace in Ensisheim. In verband
met accommodatie kun je contact opnemen met
de heer Roland Kittler via <roland.kittler@free.fr>. De toegangsprijs bedraagt 4 €. Voor de
eigenlijke beurs betaal je 140 € voor 1 tafel (160 X 80 cm), 270 € voor 2, en verder
degressief tot 600 € voor 5 tafels.
Er zijn een paar interessante lezingen, o.a.
 Pierre-Marie Pelé : "The French meteorites through history"
 Philippe Thomas en Léa Dejouy : "Chassigny, a unique martian meteorite"
 Jean-Claude Lefebvre : "Rochechouart and other astroproblems"
Verder wordt een tentoonstelling gewijd aan Franse meteorieten.
Voor meer informatie verwijzen we naar twee websites : www.ville-ensisheim.fr en
www.meteor.co.nz. Je kan ook altijd terecht bij Zelimir Gabelica : tel. 0033 3 89 336894,
fax 0033 3 89 336815 en e-mail <z.gabelica@uha.fr>.
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Samenaankoop : BOCAMINA
De nummers 12 én 13 van het prachtige tijdschrift Bocamina (in het Spaans) kunnen nu besteld worden. De nummers bevatten elk meer dan 100 pagina's, en zijn zoals
gewoonlijk zeer rijkelijk geïllustreerd met foto's van topkwaliteit. De prijs is wel flink verhoogd sinds vroeger, o.a.
door een stevige verhoging van de posttarieven. De prijs
bedraagt maximaal 24 euro voor # 12, en 26 € voor # 13.
We zullen misschien deze keer wel een truukje kunnen toepassen door de tijdschriften
mee te brengen (of te laten meebrengen) uit Spanje, maar zeker is dat niet.
Uit de inhoudstafel :
Nummer 12

Nummer 13








Pyritas de Ambasaguas
Minas de Cala - La masa de magnetita de Huelva
Collectie van Joaquin Folch (Girona), 1893-1984 (deel 1)
Canteras de yeso próximas a Zaragoza
Las minas de oro de Buenasbodas, en Toledo
Collectie van Joaquin Folch (Girona), 1893-1984 (deel 2)

U kunt een exemplaar bestellen door het hogervermelde bedrag per exemplaar over te
maken op bankrekening 001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-9170 SintGillis-Waas. Nederlandse lezers maken hetzelfde bedrag over op de Nederlandse girorekening (zie binnenkaft). Dit is de prijs bij afhaling op een vergadering. Definitieve afrekening zoals gewoonlijk bij levering (waarschijnlijk krijg je geld terug).
Volledigheidshalve vermelden we nog dat je dit tijdschrift gratis kunt downloaden van het
Internet, als PDF-file. De kwaliteit is natuurlijk wel absoluut niet vergelijkbaar met de
prachtig uitgevoerde gedrukte versie. Surf naar http://www.bocamina.com/ing/homei.htm

Beurzen en tentoonstellingen :
alle vakantiebeurzen
3-6/6

I

4-6/6

I

5-6/6
5-6/6
5-6/6
5-6/6
5-6/7
5-5/6
6/6
6/6
6/6
12/6
12/6
12-13/6

I
D
A
I
F
F
D
D
A
D
CZ
I

SAN REMO. Villa Ormond en Villa Nobel. 9-23/10-23/20-23 h. www.ageditrice.it
<info@ageditrice.it>
ISOLA D'ELBA. Parco Minerario dell'isola d'Elba. www.parcominelba.it
<sopamie@tiscali.it>
PISA. Loggia dei Banchi. Beurs (M-F-E-schelpen).
DEIDESHEIM. 10-17/9-17 h. Beurs (M).
WIEN. Städt. Schulgeb. Längenfeldgasse. 10-18/10-17 h.
LANZO (TO). Piazza M. Allisio. Beurs (M).
PIERREVERT (04). Salle polyvalente. Beurs.
DOURDAN (91). Centre René Cassin, Rue des Vergers Saint Jacques. Beurs.
LÜDENSCHEID. Kulturhaus, Freiherr-vom-Stein-Str.
THALE/HARZ. Mehrzweckhalle "Axel von dem Bussche-Streithorst". 10-16 h. Beurs (M).
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse. 9-16 h. Beurs (M).
EHRENFRIEDERSDORF. Kulturhaus Zinnerz GmbH. 10-16 h. Beurs (M).
JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs (M).
CAMPIGLIA MARITTIMA (LI). Beurs. <sassi.ferri@tin.it>
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12-13/6
12-13/6
12-13/6

I
D
GB

12-13/6
13/6
18/6-4/7

S
A
CH

19-20/6

F

19/6

D

24-27/6

F

27/6
2-4/7

D
FIN

2-4/7
3/7

D
D

3/7
3-4/7
4/7
10-11/7
10-11/7
10-11/7
11/7
11/7
17-18/7
17-18/7
18/7
18/7
24-25/7

D
F
A
F
CH
FIN
A
CH
D
N
A
CH
A

24-25/7
24-25/7
25/7
30/7-1/8

F
F
CH
A

31/7-1/8
31/7-1/8

D
D

1/8
1-2/8
3-4/8
6-8/8
6-8/8
7-8/8

NL
D
F
F
I
CH

7-8/8
7-8/8

D
GB

7-8/8
7-8/8
7-8/8
13-15
15/8
15/8
15/8
22/8
22/8
27-29/8
28-29/8

S
F
F
F
D
D
A
CH
CH
H
CH
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CAVE DEI PRUDIL. Museo della tradizione mineraria. <mostramineraria@libero.it>
HOF/SAALE. Freiheitshalle. 10-17 H. Beurs (M-F-J). <mwalter159080534@aol.com>
NEWCASTLE-UPON-THYNE. Racecourse, High Gosford Park. 10-17 h. Beurs.
<info@rockngem.co.uk>
KOPPARBERG. Gillersklack. 9-17/9-15 h. Beurs (M).
VORDERNBERG. Barbarasaal. 9-17 h. Beurs (M).
AATHAL (ZH). Siber und Siber AG, Züricherstrasse 188, 14-17 h (ma niet). Sonderschau
und Verkauf.
ENSISHEIM. Regency Palace. 9.30-18/10-18 h. Meteorieten-evenement. Voor meer
informatie : zie elders in dit nummer. <z.gabelica@uha.fr> www.ville-ensisheim.fr
FREIBERG. Heubner-Halle, Dörnerzaunstr. 9-17 h. Beurs (M).
<mineralienfreund@web.de>
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Beurs, diverse locaties. <michel.schwab@evhr.net>
www.minerapole.com
FREISEN/SAARLAND. Bruchwaldhalle. 9-17 h. Beurs (M). <holger.schroeck@web.de>
YLÄMAA. Edelsteenmuseum. 12-18/10-18/10-18 h. Beurs (E-M)/
<esko.hamalainen@ylämaa>
ARNBRUCK/BAY. WALD. Glashütte Weinfurtner. 10-18/10-18/10-16 h. Beurs (M-F-E).
HILCHENBACH/MÜSEN. Stollenhalde am Stahlbergh-Museum. 10-18 h. Beurs.
<stahlberg-museum-muesen@web.de>
SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. fundgrube Weisser Hirsch. 9-18 h. Beurs (M).
AUTUN (71). Hexagone, Bvd. Frédéric Latouche. Beurs.
HÜTTENBERG. Schaubergwerk Hüttenberg. 9-17 h. Beurs (M).
SAINT-AMBROIX (30). Maison des Associations. Beurs (M-F-E).
DAVOS. Kongresszentrum. 13-18/10-17 h. Beurs (M).
VILPPULA. Jalokivimessut. 10-17 h. Beurs. www.vilppulanjakovimessut.fi
OBERZEIRING. Handwerkshaus, Bachstr. 12. 9-17 h. Beurs (M).
FIESCH. Saal Rondo. 8.30-17 h. Beurs (M).
OBERSTDORF. Oybelehalle. 10-17 h. Beurs (M-J).
EIDSFOSS. 10-17 h. Beurs. <www.nags.net>
MITTERSILL. Hauptschule. 8-16 h. Beurs (M). <wolf.voetter@aon.at>
KANDERSTEG. Hotel Schweizerhof. 9-18 h. Beurs (Alpijnse M)
RADENTHEIN/KÄRNTEN. Stadtsaal. 9-18/10-16 h. Beurs (M).
<rez.stadtmarketing@radenthein.com>
UCHIZY (71). Salle communale. Ruil-beurs.
MILLAU (12). Parc de la Victoire, Av. Charles-de-Gaulle. Beurs (M-F).
BINN. Binntal Tourismus. 9-17 h. <www.binn.ch> Beurs (Zwitserse M)
STALZBURG. Messegelände, Hal 1. 12-17/10-16/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at>
ANNABERG. silberlandhalle. 10-17/10-16 h. Beurs (M).
WOLFACH/SCHWARZWALD. Schlosshof und Schlosshalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M).
www.festival-der-kristalle.de <info@festival-der-kristalle.de>
DIEPENHEIM. Mineralen- en fossielenmarkt. <interquartz@hetnet.nl>
ÜTZENFELD/LÖRRACH. Gemeindehalle.10-18/11-17 h. Beurs (M).
CHAMONIX (74). Centre sportif (naast zwembad). Beurs.
ROQUEFORT-SUR-SOULZON (12). Salle des Fêtes. Beurs.
ALGHERO (SS). Istituto alberghiero (ex ESIT), Piazza Sulis.
DISENTIS. sportzentrum. 12-18/10-16 h. Beurs (enkel Zwitserse mineralen).
<meinrad.giger@kns.ch>
OBERMAISELSTEIN. "Haus des Gastes", 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J).
SUNBURY-ON-THAMES. Kempton Racecourse. 10-17 h. Berus.
<info@rockngem@co.uk>
LÅNGBAN. Beurs (M).
CHAMONIX (74). Centre Sportif (naast zwembad). Beurs.
NARBONNE. Parc des Expositions, Avenue de la Mer. Beurs.
WISSANT (62). salle des fêtes. Beurs.
HETTSTEDT. Mansfeld-Museum, Schlossstr. 7. 10-17 h. Beurs (M-F).
WIETZE. Deutsches Erdölmuseum. Mijnbouw-beurs. <erdoelmuseum@t-online.de>
BRAMBERG. Hauptschule. Beurs (alpiene mineralen)
BRISTEN. Schulhaus. 9-17 h. Beurs (M).
MARTIGNY. Salle communale, Av. du Grand-saint-Bernard. 8.30-17.30 h. Beurs (M).
BUDAPEST. Petofi Halle, Budapest 14. 9-18 h. Beurs (M). <koorszag@koorszag.hu>
INTERLAKEN. Casino-Kursaal des Kongresszentrums. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
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28-29/8

NL

28-29/8
28-29/8
28-29/8
28-29/8

D
D
D
D

29/8
29/8
28-29/8
4/9
4/9
4-5/9

D
A
B
D
D
CH

4-5/9
4-5/9
4-5/9
4-5/9
4-5/9
5/9
5/9
5/9
8-9/9

D
A
DK
GB
F
D
A
D
SK

10-11/9

SK

10-12/9

CZ

11-12/9
11-12/9
11-12/9
11-12/9
11-12/9
11-12/9
11-12/9
12/9

B
D
D
A
D
F
F
D

12/9

D

12/9
12/9
15-19/9
26/9

D
A
USA
B

2-3/10
10/10
6-7/11
13-14/22

B
B
B
B

21/11

B

<boerse@svsmf.ch>
RIJSWIJK. Darling Expo, Volmerlaan 12. 10-17 h. Beurs. <mineraal@darlingexpo.nl>
www.darling.nl.
SPEYER. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>
LAUENAU. Wasserburg, am Amtsgraben 6. 11-18 H. Beurs (M-F).
OBERAMMERGAU. Ammergauer Haus. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
UETERSEN. Museum "Langes Tannen", Heidgrabener Str. 14-18/10-18 h. Berus (M-F).
<unikate.art-and-paper@t-online.de>
GÜDESWEILER. Schützenhaus. Beurs (M-F).
SAALFELDEN. Festsaal der Stadtgemeinde. 9-17 h. Beurs (M).
BERNISSART. Hall Omnisports du Préau. Berus. Info. 065 643794.
CHEMNITZ. "Am Forum", Brückenstrasse. 10-16 h. Beurs (M-F-E).
FLÖHA. Gymnasium Turnserstr. 9-16 h. Beurs (M). <buerodrbaldauf@compuserve.de>
ALTDORF. Personalhaus Dätwyler, Gotthardstr. 13-18/10-16 h. Beurs (M). Tentoonstelling
roze fluoriet en rookkwarts van Uri, Zwitserland.
KIEL. Kieler Schloss. Beurs (E).
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
RY. Ryhallern (ZW van Aarhus). 10-17 h. Beurs (M-J).
NEWTON ABBOT. Racecourse. 10-17 h. Beurs. <info@rockngem.co.uk>
CLAMART 592). Salle des fêtes de la Mairie. Beurs.
AUGSBURG. Kongresshalle. 10-17 h. Beurs (M).
INNSBRUCK. Grosser Stadtsaal, Universitätsstr. 9-17 h. Beurs (M).
NEUBULACH. Festhalle. 9-17 h. Beurs (M). kkduemmel@aol.com>
BRATISLAVA. Cultus-dum kultury Ruzinov, Ruv'inovska 28. 10-19/9-18 h. Beurs.
<puher@fns.uniba.sk>
BANSKA STIAVNICA. Stredna priemyselna Skola Stankovianskeho, ul. Akademicka 13.
<mineral_sk@szm.sk>
PRAAG. Vystaviste Praha 7 - Holesovice. 10-18/10-18/10-16 h. Beurs.
<sberatel@ppa.cz>
BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. <leemansroger@hotmail.com>
HANNOVER. Congress-Zentrum. Beurs (E).
HEIDELBERG. Stadthalle/Kongresshaus. 10-18/11-17 h. Beurs (M).
RIED IM INNKREIS. Festsaal, Brucknerstr. 39. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
STULLN. Reichart-Schacht, Freiung. 10-17 h. Beurs (M-E).
MULHOUSE-BOURTZWILLER (68). Sporthal, Rue de Mittelwihr. 9-18 h. Beurs (M-MM).
SAINT-IVY (29). Maison des Associations. Beurs.
AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. 10-17.30 H. Beurs
(M). <rlaubenbacher@aol.com>
BAD HOMBURG. VHS, Elisabethenstr. 4. 10-17 h. Beurs (M-F, geen handelaars).
<geraschversicherung@t-online.de>
DARMSTADT-EBERSTADT. Ernst-Ludwig-Saal (Schwanensaal). 10-17 h. Beurs (M-F).
LIENZ. Volkshaus, Beda-Webergasse 20. 9-16 h. Beurs (M).
DENVER. Holiday Inn. Beurs (M-F). <mz0955@aol.com>
DE HAAN. Hotel Atlanta, Koninklijke baan 34. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). www.acam.be
<info@acam.be>
ARLON. ISMA, 33 route de Bastogne. 13-19/10-18 h. Beurs (M-F).
NAMUR. Arsenal. 10-18 h. Beurs (M-F).
LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer Culturel, Rue Wilmet. Ruil-beurs. www.quatrem.be
<francis-hubert@advalvas.be>
BERCHEM. Alpheusdal, Filip Williotstraat 22. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). www.acam.be
<info@acam.be>

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.
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Graulichiet-(Ce), een nieuw mineraal
ontdekt in België
Rik Dillen, José Dehove en Jean Detaille
Inleiding
Als er een nieuw mineraal ontdekt wordt in eigen land is dat natuurlijk groot nieuws voor
alle Belgische mineralenliefhebbers. Na de ontdekking van viaeneiet in 1996 is het stil gebleven met betrekking tot in België ontdekte mineralen, maar eindelijk is het weer eens zo
ver : vorig jaar werd officieel graulichiet-(Ce) boven de doopvont gehouden. Hier komt het
hele verhaal...
Alles speelt zich af in de kwartsietgroeve van Hourt, een kilometer of twee ten noorden
van Vielsalm (Provincie Luxemburg), in het zuidelijke grensgebied van het Massief van
Stavelot. De zeer licht gekleurde kwartsiet die hier voorkomt is ontstaan in het Cambrium.
Het gebied is onderhevig geweest aan een zeer intense tektonische activiteit, waardoor
de lagen enorm veel breuken en plooien vertonen.

Rhomboëdrische graulichiet-XX tot 50 µm op limoniet
van Hourt, Vielsalm, Luxemburg, België.
SEM-opname en copyright Frédéric Hatert.
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Tijdens de Caledonische plooiing werd een druk van 3 kbar en een temperatuur van
380°C bereikt (dat kon aangetoond worden door de studie van vloeibare insluitsels in
kwartskristallen). Tijdens de Hercynische metamorphose-periode evolueerde de omstandigheden naar 2 kbar respectievelijk 360-420°C (wat kon aangetoond worden door de
aanwezigheid van andalusiet in muscoviet, en het paragoniet-gehalte van die muscoviet).
Een aantal Waalse verzamelaars die geregeld actief waren in de groeve van Hourt (Stephane Puccio, Michel Blondieau, José Dehove en Jean Detaille), verzamelden een hele
reeks secundaire mineralen in een paragenese met arsenopyriet. Een ander meer dan
interessant mineraal dat in het gezelschap van arsenopyriet gevonden werd was... gedegen goud !
Bruin- tot groenachtige overkorstingen van rhomboëdrische kristallen bleken een fosfaat
te zijn, familie van crandalliet. Een preliminaire analyse toonde aan dat het om een Fe3+rijk equivalent ging van arsenoflorenciet, (Ce,La)Al3(AsO4,PO4)2(OH)6 dat nog niet beschreven was. Pierre Lefèvre toonde in zijn licentiaatsthesis aan dat het inderdaad om
een nieuw species ging. Het werd voorgelegd aan de IMA (CNMMN) onder het nummer
2002-001 met als naam graulichiet-(Ce). Het is het 17de mineraal dat in België ontdekt
werd. Ter informatie volgt hier het volledige lijstje.

naam

vindplaats

jaartal
beschrijving
vondst

opmerking

ardenniet

Salmchateau

1872

von Lasaulx, 1872

synonym : dewalquiet

davreuxiet

Ottré

1850

De Koninck, 1978

-

delvauxiet

Berneau

1793

Delvaux, 1838

-

destineziet

Richelle

1879

Césaro, 1885

-

fraipontiet

Moresnet

1883

Césaro, 1883

-

halloysiet

Angleur

1826

Berthier, 1826

-

hopeiet

Altenberg

1820

Brewster, 1822

-

koninckiet

Richelle

1884

Césaro, 1884

-

ottreliet

Ottré

1809

Damour, 1842

-

richelliet

Richelle

1883

Césaro, 1883

-

viseiet

Visé

1888

Mélon, 1942

-

willemiet

Moresnet

1829

Levy, 1830

-

drugmaniet

Richelle

1979

Van Tassel, 1979

-

vantasseliet

Bihain

1987

Fransolet, 1987

-

ferristrunziet

Blaton

1987

Peacor, 1987

-

viaeneiet

Engis

1996

Kucha et al., 1996

Onstabiel aan lucht

graulichiet-(Ce)

Hourt

2003

Hatert et al., 2003
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Chemische samenstelling, formule en structuur
Uit een preliminaire studie met X-stralendiffractometrie had men al afgeleid dat het om
een mineraal uit de crandallietgroep moest gaan. Om statistisch betrouwbare analyses te
bekomen werden in totaal meer dan 30 analyses uitgevoerd met golflengte-dispersieve Xstralenanalyse uitgevoerd in een elektronenmicrosonde, met als resultaat in gewichtsprocent (we vermelden enkel de concentraties van elementen aanwezig in concentraties >
0.1 %) :
As2O5
Al203
Fe2O3
SrO
BaO
La2O3
Ce2O3
Nd2O3
H2O (*)

31.20
3.09
30.65
0.24
3.95
2.26
15.73
2.08
8.37

(*) berekend

Zoals je weet komt Ce steeds voor in het gezelschap van (meestal lagere) concentraties
van andere zeldzame aardmetalen, voornamelijk La en Nd. Ook de andere zeldame aarden komen in dit gezelschap voor, maar in véél lagere concentraties, zodat we ze hier
buiten beschouwing kunnen laten. Een deel van de stoechiometrisch voorziene zeldzame
aardmetaal-ionen is dus vervangen door Ba2+ (en Sr2+), en omdat die ionen tweewaardig
zijn t.o.v. de driewaardige ZA-ionen moet dat in de formule gecompenseerd worden door
wat (OH)--groepen te vervangen door H2O.
Er zijn nog wat probleempjes met betrekking tot een licht tekort aan As, wat verklaard kan
worden door vacatures in de structuur.
De uit de analyses afgeleide volledige formule ziet er nogal ingewikkeld uit :

(Ce0.66Ba0.18La0.10Nd0.09Sr0.02)Σ1.06(Fe3+2.68Al0.42)Σ3.10[(As1.89S0.010.10)Σ2.00O8][(OH)5.57(H2O)0.43]Σ6.00

wat kan vereenvoudigd worden tot de formule die je in de Glossary vindt, althans in de
uitgave 2004, die zonét verschenen is) :
CeFe3+3(AsO4)2(OH)6

Graulichiet-(Ce) kristallen (links) en aggregaten van graulichiet-(Ce)-kristallen van Hourt.
Foto's José Dehove.
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De bepaling van de structuur is geen eenvoudige opgave, omdat je idealiter voor die
structuurbepaling een perfect gevormd éénkristal nodig hebt, en in gevallen zoals dit,
waar de grootste kristallen nauwelijks 150 µm groot zijn is dat echt geen sinecure. Daarenboven moet je kristal vrij zijn van vergroeiingen, insluitsels, bijmengingen enzovoort.
Voor de volledige procedure verwijzen we naar Hatert et al. (2003).
Het komt erop aan de juiste positie van elk atoom in de elementaire cel nauwkeurig te lokaliseren, want enkel op die manier kun je uit de hogervermelde bruto formule, bekomen
door zuiver chemische analyse, de vereenvoudigde theoretische formule afleiden.
Van de zeldzame aarden is Ce (cerium) uitgesproken in de meerderheid, en in zulke gevallen voegt men tegenwoordig aan de naam een zogenaamde "Levinson modifier" toe, (Ce).
De zgn. Levinson modifier, voorgesteld door Alfred Levinson, was oorspronkelijk
bedoeld voor mineralen met zeldzame aarden, om aan te geven welk ZA het meest
in de formule voorkomt. Later werd de regel uitgebreid tot andere elementen, en dan
plaatste men het element niet meer tussen haakjes, bv. chabaziet-Sr, labuntsovietMn. In extreme gevallen kan de Levinson-modifier ook een welbepaalde combinatie
(configuratie) van elementen bevatten. Zo spreekt men tegenwoordig van jahnsiet(CaMnMn).
De bepaling van de exacte structuur van graulichiet-(Ce) was een moeilijke aangelegenheid. Uit eerste metingen, o.a. via de Weissenberg methode, kon men alvast afleiden dat
de symmetriegroep R 3 m was, naar analogie van andere mineralen uit de crandallietgroep. Het grote probleem was, zoals vaak bij dergelijke onderzoeken, dat de "enkelvoudige" kristalletjes van graulichiet-(Ce) meestal subparallelle aggregaten bleken te zijn van
meerdere individuen, wat "éénkristal-metingen" natuurlijk bijna onmogelijk maakt.

Graulichiet-(Ce)-kristallen;
50 µm groot, van Hourt.
SEM-opname Frédéric
Hatert.
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Aggregaatjes van Graulichiet-(Ce)kristallen, 50 µm groot, van Hourt.
SEM-opname Frédéric Hatert.

Uiteindelijk werden de metingen uitgevoerd met een klassieke zogenaamde vier-cirkel goniometer, met een fragment van een kristalletje dat zo goed mogelijk een éénkristal benaderde. Hou steeds in gedachten dat we het hier hebben om kristallen kleiner dan 0.1 mm;
je kan dus denken hoe moeilijk het is om zoiets te manipuleren en, a fortiori, te bestuderen ! Enfin, via allerlei verfijningen en wiskundige modellering is het toch gelukt om de details van de structuur te weten te komen. Wie hierover alles wil weten verwijzen we naar
Hatert et al. (2003).
Meer informatie (enkel geschikt voor lezers met een wiskundige en/of kristallografische vorming) over de verschillende methodes voor X-stralendiffractometrie kun je
vinden op het web :
http://eagle.mmid.med.ualberta.ca/tutorials/data_collection/geometries.html
http://www.esc.cam.ac.uk/new/v10/research/facilities/xray/xray.html
http://www.csam.montclair.edu/earth/eesweb/gorring/geos443/443notes/xray.html
Via de website "Links for mineralogists" kun je een heleboel bijleren, niet alleen over
X-stralendiffractometrie, maar ook andere mineralogische disciplines :
http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/links/teach/xrayteach.html
En, voor wie het interesseert, vermelden we ook nog de website van het ESRF in
Grenoble, waar héél intense X-stralenbundels beschikbaar zijn in de synchrotron :
http://www.esrf.fr/UsersAndScience/Experiments/SCMatter/ID13/pnmapage/
We hebben al vermeld dat graulichiet-(Ce) het Fe3+-analogon is van arsenflorenciet-(Ce).
Deze mineralen behoren tot de crandallietgroep (met in totaal ongeveer 20 leden) (Strunz
en Nickel, 2001). Ter illustratie geven we in de volgende tabel de formule van enkele van
deze crandallietgroep mineralen (Mandarino en Back, 2004).
crandalliet
gorceixiet
dussertiet
plumbogummiet
philipsborniet
florenciet-(Ce)
florenciet-(La)
arsenoflorenciet-(Ce)
graulichiet-(Ce)
138

CaAl3(PO4)2(OH, H2O)6
BaAl3(PO4)2(OH, H2O)6
BaFe3(AsO4)2(OH, H2O)6
PbAl3(PO4)2(OH, H2O)6
PbAl3(AsO4)2(OH, H2O)6
CeAl3(PO4)2(OH, H2O)6
LaAl3(PO4)2(OH, H2O)6
CeAl3(AsO4)2(OH, H2O)6
CeFe3(AsO4)2(OH, H2O)6
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Door uitwisseling van de tweewaardige kationen (Ca2+, Ba2+, Ce2+...), van de driewaardige
kationen (Al3+, Fe3+...) en van de fosfaat-arsenaat groepen zijn, zoals blijkt uit de tabel,
heel wat combinaties mogelijk, waarvan vele ook daadwerkelijk in de natuur voorkomen.
Dat arsenaatmineralen voorkomen is op zich geen verrassing. Er komt niet alleen arsenopyriet voor in het Devilliaan, maar met eigen ogen hebben we in 1983 mogen vaststellen
dat pyrietkristalletjes van verschillende vindplaatsen in het massief van Stavelot vaak een
zeer hoge As-concentratie vertonen (tot enkele tienden % !), die daarenboven heel heterogeen verdeeld is van de kern naar de periferie toe. Dat werd uitvoerig onderzocht met
SIMS (Duchesne et al., 1983).
Voor de naamgeving moest ook de verhouding Ce-La-Nd bepaald worden, die nagenoeg
altijd samen voorkomen (in principe geldt dat ook voor de andere zeldzame aarden, maar
die concentraties zijn altijd heel laag). In bijna alle kristalletjes maakt cerium ongeveer 80
% uit van de aanwezige zeldzame aarden, zodat de naam definitief de Levinson modifier (Ce) moest meekrijgen. De hypothetische eindleden van de reeksen, graulichiet-(La) en
graulichiet-(Nd) komen in de natuur niet voor (althans, ze werden tot nu toe nog niet ontdekt).

Fysische kenmerken
Het voorkomen van Graulichiet-(Ce) werd uitvoerig bestudeerd door Lefèvre (2001), en
het komt in de groeve van Hourt voor in de meest verweerde kwartsieten, in het gezelschap van onder andere arsenopyriet, scorodiet, mimetiet, pharmacosideriet, bariumpharmacosideriet, goethiet e.a.
Het vormt meestal sferische aggregaatjes tot 150 µm, die bestaan uit romboëdrische kristallen, iets minder dan 0.1 mm groot. Qua vorm zijn de kristallen vrij eenvoudig, met enkel
het romboëdervlak {10 1 2} en op de hoeken van deze romboëder soms kleine {10 11 }
vlakjes.
De kristalletjes vertonen een harsachtige glans, en zijn geelbruin tot groenachtig van
kleur. Fluorescentie werd niet waargenomen. Optisch zijn de kristallen eenassig negatief,
met een brekingsindex (bij λ = 590 nm) van ongeveer 1.97. Men kan pleochroisme waarnemen van lichtgroen naar geel. De dichtheid, berekend uit de parameters van de
elementaire cel, is 4.42 g/cm³.

Genese en paragenese
In feite kunnen we over de genese van graulichiet-(Ce) in Hourt kort zijn : het is een secundair mineraal ontstaan door de oxidatie van arsenopyriet, FeAsS. Interessant is ook op
te merken dat een beetje Ba wat van het Ce vervangt (en in nog veel mindere mate doet
ook Sr dat). Wanneer je voor ogen houdt dat in dezelfde paragenese ook bariumpharmacosideriet gevonden werd is dat niet zo verwonderlijk.
Men veronderstelt dat de zeldzame aarden, samen met Ba en Sr, in het ganse massief
van Stavelot uitgeloogd werden tijdens het tertiair, een periode met tropische allures. En
het feit dat de tweewaardige kationen van mineralen uit de crandallietgroep heel gemakkelijk vervangen worden door andere tweewaardige kationen, zoals die van zeldzame aarden en van aardalkalimetalen (bv. Ba, Sr) verklaart voldoende het ontstaan van graulichiet-(Ce).
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Sinds een paar jaar was al bekend dat in de groeve van Hourt diverse bijzonder interessante mineralen voorkomen. In de eerste plaats zorgde de vondst van metallisch goud in
kwarts natuurlijk voor de nodige aandacht van verzamelaars én wetenschappers. Het gaat
om korreltjes van minder dan 0.1 mm groot die in kwartsiet voorkomen in holtes, achtergebleven na het oplossen van oorspronkelijk aanwezige arsenopyriet. Die arsenopyrietkristallen zijn hoofdzakelijk dipyramidaal en bereiken afmetingen tot 3 mm.
Naast arsenopyriet werden nog een aantal andere sulfiden geïdentificeerd in Hourt, onder
andere chalcopyriet, pyriet, sfaleriet, covelliet, galeniet, marcasiet en pyrrhotiet.
Interessant zijn natuurlijk de arsenaatmineralen die in Hourt werden aangetroffen. Mimetiet vormt kleine naaldvormige kristalletjes tot 0.5 mm lang. Ook werden kubusvormige
kristalletjes aangetroffen van pharmacosideriet. Het gaat om groenachtige tot bruinachtige
korstjes, en pas onder de elektronenmicroscoop kun je de kubusvormige kristalletjes
herkennen. Meestal zitten verschillende kubusjes subparallel door elkaar heen gegroeid.
Uit analyses is gebleken dat bij sommige kristallen een deel van het K in de formule
KFe3+4(AsO4)3(OH)4.6-7H20 vervangen is door Ba, wat dan wijst op bariumpharmacosideriet, met als formule Ba0.5Fe3+4(AsO4)3(OH)4.~6H20. Beide mineralen blijken naast elkaar voor te komen, wat betekent dat ze ofwel niet op hetzelfde tijdstip werden gevormd
(en al dan niet Ba "gevoerd" kregen), ofwel dat lokaal de hydrothermale oplossing waaruit
ze ontstonden heel heterogeen was, met hier wel, en daar geen Ba.
Geologische kaart van het zuidelijke deel van het massief van Grand-Halleux, naar Graulich en
Koenigsfeld (1962). Groeve : zie pijl. Dikkere lijnen : plooien, dunnere lijnen : landwegen
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Het voorkomen van scorodiet, als bolletjes tot 0.15 mm op kwarts, is een nieuwigheid voor
België. Het gaat om heel lichtgroene, bijna witte korstjes die bestaan uit kristalletjes van
de orde van grootte van 20 µm.

Naamgeving en typespecimens
Graulichiet-(Ce) werd genoemd naar mijnbouwingenieur en voormalig eredirecteur van de
Geologische Dienst van België, Jean-Marie Graulich (1920-2001), die in zijn leven veel
wetenschappelijk werk heeft verricht met betrekking tot de geologie van het massief van
Stavelot. De mineraalnaam werd formeel aanvaard door de IMA, CNMMN - International
Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names", onder
nummer 2002-001. Een exemplaar van het zogenaamde "holotype" (het officiële typespecimen) wordt bewaard in de collecties van het laboratorium voor mineralogie van de universiteit van Liège (referentie 20325) en in die van het Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen in Brussel (referentie RN 6419).

De groeve van Hourt
Situering en historische achtergrond
Twee kilometer ten noorden van Vielsalm vormen de "Rocher de Hourt" en "Belvédère"
een indrukwekkende attractie aan de rechteroever van de smalle Salm-vallei. Iets verder
stroomopwaarts is een 30 meter hoge rotsachtige uitloper te zien van het massief van
Coirnoûmont. De naam "Rocher de Rompt le Cou" ("Nekbreuk-rots") suggereert al het ruwe aspect van dit deel van de vallei. Op deze plaats heeft trouwens ooit een Romeins of
Gallo-Romeins kamp gestaan, waarvan men nog relicten heeft aangetroffen (enkele oude
muren), die door de plaatselijke historische vereniging bestudeerd worden.
De bodem van de vallei is net breed genoeg voor de spoorlijn, het riviertje, de baan Viel-

De groeve van Hourt. Foto José Dehove, 2003
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salm-Trois-Ponts en een klein lapje grond. De aanleg van de spoorlijn heeft overigens de
resten doen verdwijnen van kleine storthopen van goudzoekers. Iets meer stroomafwaarts
zijn nog wel zulke storthoopjes te vinden.
In heel de omgeving van de rots van Hourt, in het bijzonder de zuid- en zuidoost zijde zijn
in de loop van de geschiedenis kleine groeves actief geweest voor de productie van stenen voor de bouw, maar het is ook niet onwaarschijnlijk dat enkele van de groeves bedoeld zijn geweest voor de goudwinning. Met een beetje geluk kan men inderdaad wel
eens een blok vinden met arsenopyriet en gedegen goud met microscopische afmetingen.
De rots "Rompt-le-Cou" en andere kwartsietmassa's op de linkeroever (die tot aan de
noordrand van de groeve van Hourt reiken) werden in de oudheid intensief ontgonnen, en
een deel van het massief werd (door handenarbeid) omgezet in stenen van 10 X 10 cm !
Op het plateau van Coirnoumont, privé-eigendom van een kloosterorde, worden metersgrote blokken kwartsiet aangetroffen die frequent arsenopyriet bevatten in zones tot een
paar centimeter.

De zuidwest-wand van
de groeve, waar de interessante mineralisaties
voorkwamen, met o.a.
graulichiet-(Ce). Foto
José Dehove.
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In de periode tussen de beide wereldoorlogen in werden op artisanale wijze twee groeve
uitgebaat aan de zuidelijke basis van de Rocher de Hourt, tegenover restaurant "Les Linaigrettes". Men ontgon er vooral gesteente dat op natuurlijke wijze door erosie van de
Rocher de Hourt naar beneden gevallen was. De groeve werd op bevel van de gemeente
Hourt buiten gebruik gesteld omwille van de gevaarlijke toestand van de ontginning en
landschapsbekommernissen. Tweehonderd meter stroomopwaarts (richting zuiden dus)
werd rond 1960 een groeve in dienst genomen, ten oosten van de baan, aan de
noordrand van de huidige groeve, op een stuk land dat toebehoorde aan Henry Gérard.
Bijna gelijktijdig werden door een aannemer uit Grand Halleux, M. Meurisse, sleuven
uitgegraven voor kabels, waarbij de witte kwartsiet van Hourt te voorschijn kwam. Ook
deze uitbating was vooreerst zeer artisanaal.
De uitbating werd prompt daarna weer opgestart door de eigenaar, Henry Gérard, ten behoeve van infrastructuurwerken aan de elektriciteitscentrale van Coo. De hardheid van de
gesteenten en hun esthetisch uitzicht werd opgemerkt, en ze werden onder andere gebruikt voor de dijken van het spaarbekken. Tegen 1965 kende de groeve van Hourt daardoor een intensieve, maar slechts tijdelijke activiteit. De eigenaar bouwde eveneens een
wasinstallatie langs de Salm, maar daar zijn momenteel geen sporen meer van overgebleven. De uitbating werd al snel uitgebreid, en oude silo's getuigen nog van de productie
van steenslag. Rond 1970 nam de carrière ongeveer 1 hectare in beslag. Het gebrek aan
een afzetmarkt en diverse andere frustraties leidden echter tot een slecht beheer en het
verkommeren van de groeve.
De groeve werd in de daaropvolgende jaren maar sporadisch en op kleine schaal uitgebaat, en er werd zelfs een rehabilitatieproject uitgewerkt. Als gevolg van de toenmalige fusie van de gemeenten werd de groeve door de gemeente Vielsalm en de administratie gedurende vijftien jaar als buiten gebruik beschouwd. De archieven en documenten geraakten bij het gemeentebestuur van Grand Halleux "geklasseerd" op niet nader bekende zolders, en zijn wellicht ondertussen verloren gegaan of misschien zelfs vernietigd.
De exploitatie van de groeve van Hourt werd opnieuw aangevat met de oprichting in 1987
van de S.A. "Les Carrières Réunies des Ardennes".
In 1991 trad deze firma toe tot de groep "BODARWE" (Baugnez-Malmédy), die nog andere groeven uitbaatte, namelijk in Weiwertz en in Waismes. De productie bleef wel relatief
beperkt in Hourt (ongeveer 15 000 m³ per jaar). Een belangrijk deel van de productie werd
gebruikt voor het heraanleggen van een aantal boswegen in de buurt.
De site van Hourt herbergt sinds 1997 twee activiteiten van de groep :
1. de extractie van kwartsiet in het noordwesten van de groeve, voornamelijk voor de
productie van steenslag voor wegen en opritten (met een belangrijke uitvoer naar
Noord-Nederland) ; deze uitbating wordt geleid door "Les Carrières Réunies des
Ardennes S.A."
2. de exploitatie van een betoncentrale door BORETA S.A. in het zuidelijk deel van de
groeve.
Beide firma's zijn lid van de groep BODARWE (Malmédy). In 1996 werden aan de zuidflank van de oude artisanale groeve opruimingswerkzaamheden uitgevoerd om de betoncentrale te installeren, en op die manier kwamen een aantal plooien en diaklazen te voorschijn met interessante mineralisaties. De mogelijkheden voor een expansie van de groeve in zuidelijke richting zijn beperkt, maar de exploitant, zoon van de oorspronkelijke eigenaar Meurisse, heeft nu een preliminair akkoord om de exploitatie in noordoostelijke richting verder te zetten.
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Geologische omkadering
De carrière van Hourt bevindt zich bij de zuidoostelijke rand van het massief van GrandHalleux. De stratigrafie en tectoniek van dit massief werden uitgebreid bestudeerd door
Corin (1927) en Graulich en Koenigsfeld (1962).
Vertrekkend van een voor die tijd revolutionaire studiemethode, namelijk de studie van
magnetische anomalieën veroorzaakt door magnetiethoudende groenschisten uit het devilliaan, hebben deze laatste onderzoekers de complexe stratigrafische en tectonische
structuur van het massief ontrafeld.
Het noordelijk deel van het massief vertoont een relatief homogene structuur (anticlinale
van Tigeonville). Het zuidelijk deel vertoont is meer complex door het voorkomen van 3
kleine anticlines met in de kern een longitudinale plooi (van noord naar zuid de plooien
van Hourt, Trasny en Coirnoumont. Daarenboven wordt deze structuur nog eens verdeeld
door een vijftiental transversale plooien die bijna parallel verlopen ("Horst und Graben")
In het zuidelijkste deel is de groene kwartsiet van het devilliaan plaatselijk vervangen door
witte kwartsiet, typisch voor Hourt. Deze witte kwartsiet wordt door Graulich (1962) beschouwd als een plaatselijk voorkomen van een grote lens, terwijl vroegere onderzoekers
hadden aangenomen dat de kwartsiet behoorde tot de oudste basislagen van het massief.
De longitudinale plooi van Coirnoumont werd reeds beschreven door Corin (1927). Het
ging om de ontsluiting door de aanleg van de spoorlijn (300 meter ten westen van de
groeve), maar de positie naar het oosten toe was nog niet bekend. De longitudinale plooi
van Coirnoumont werd reeds beschreven door Corin (1927).
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Schematisch overzicht van de groeve van Hourt. f1, f2, f3 geven de positie aan van de gemineraliseerde aders met sulfiden en gedegen goud (f1). Graulichiet-(Ce) werd gevonden in ader f2. f0
bevat toermalijn en rutiel. B = burelen, BC = betoncentrale, C = container, p = elektriciteitsmast.
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Het ging om de ontsluiting door de aanleg van de spoorlijn (300 meter ten westen van de
groeve), maar de positie naar het oosten toe was nog niet bekend. In 1962 slaagde Graulich erin op basis van magnetische anomalieën het verloop van de lagen ten oosten van
de Salm te beschrijven. Dit werd evenwel niet expliciet bevestigd door terreinwerk. In
1962 was het zuidelijk front van de groeve nog maar enkele meter verwijderd van de
plooi. Er zijn in de buurt nog andere, kleinere tektonische discontinuïteiten, en zelfs een
belangrijke plooi. Een prachtige plooi bevindt zich een paar honderd meter ten noorden
van de groeve waar de Salm een kwartsietlaag doorsnijdt. Alleszins ziet de stratigrafie
van de lagen er bijzonder ingewikkeld uit.
In de groeve zelf werd in het noordoosten door Alain Hanson een kleine, longitudinale
plooi beschreven. Oorspronkelijk werd de mineralisatie van de groeve als eerder armzalig
beschouwd. Melon et al, 1976, vermelden het voorkomen in Hourt van pyrolusiet, rutiel,
zwavel en toermalijn. Rond 1985 kon men er in de massieve kwarts kleine geodes vinden
met anataas, chalcopyriet, malachiet en monaziet. Het ging meer dan waarschijnlijk om
blokken gesteente die van het hoogste gedeelte van de zuidelijke wand, met eerder arme
aders, naar beneden waren gevallen. Dank zij de uitbreidings- en nivelleringswerken voor
de installatie van een betoncentrale in 1996 werd de plooi, of beter het stelsel van plooien
van Coirnoumont in het zuidelijk deel van de groeve blootgelegd.
De ontdekking van de paragenese met graulichiet-(Ce)
De interesse voor de groeve werd gereactiveerd door de vondsten van de familie Puccio,
die er in 1997 arsenopyriet, galeniet, chalcopyriet en andere sulfiden aantroffen, en ook
scorodiet en pharmacosideriet. De ontdekking van een spectaculaire blok in 1998 door
José Dehove en Michel Blondieau, aan de voet van de zuidelijke wand leverde een lichtgroen tot eerder bruinachtig mineraal op dat in bepaalde opzichten geleek op beudantiet.
Het feit dat niet alle karakteristieken overeenstemden was de aanleiding om monsters van
het materiaal door de spelen aan een gespecialiseerd laboratorium. Het onderzoek aan
het laboratorium voor mineralogie en kristalchemie aan de universiteit van Luik (directeur :
Prof. A.M. Fransolet) leverde de gegevens op voor het nieuwe mineraal. Graulichiet-(Ce)
werd bestudeerd door Pierre Lefèvre in het kader van zijn licentiaatsthesis. Zoals dat vaak
het geval is verliepen verschillende jaren tussen de ontdekking van het mineraal en de
officiële publicatie.
Verder onderzoek door Alain Hanson en José Dehove leidde eind april 1998 tot de ontdekking van verschillende lood- en koperarsenaten (mimetiet, carminiet enz.). Tevens
werd de aanwezigheid van anataas en monaziet in dezelfde ader of in de omgeving ervan
vastgesteld. Tenslotte toonde Alain Hanson in juli 1998 de aanwezigheid aan van gedegen goud (Hanson et al., 1999) in de eerste ader, onder de vorm van heel kleine (< 1 mm)
maar heel talrijke pailletjes. Enkele zeldzame lamellaire aggregaten bereikten afmetingen
van 3 à 4 mm.
Het verschijnen in de literatuur van de ontdekking van het nieuwe mineraal in het gezelschap van een interessante paragenese zal ongetwijfeld voor een rush zorgen met als gevolg dat het spoedig zal afgelopen zijn met wat er nog aan aders rest. De grote zuidoostelijke wand, die quasi ontoegankelijk is zal het nog wel een tijd uitzingen, alsook de zuidwestelijke helling met de toegangsweg. De goudhoudende ader is nog zichtbaar, maar op
dit ogenblik zo goed als verdwenen.
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Jean-Marie Graulich (1920-2001)
Het mineraal Graulichiet-(Ce) werd genoemd naar Jean-Marie Graulich, geoloog
bij de Geologische Dienst van België, voor
zijn bijdrage aan de studie van het zuidelijk
deel van het massief van Grand-Halleux
(onderdeel van het massief van Stavelot),
uit het devillien.
Jean-Marie Graulich werd geboren in Luik
op 4 mei 1920. Hij studeerde in Luik. Als
oorlogsvrijwilliger, behaalde hij op 21-jarige
leeftijd, in 1947, het diploma van burgerlijk
ingenieur AILg. Hij zette zijn studies met
brio voort, en het volgende jaar behaalde hij
het met grootste onderscheiding het diploma van ingenieur geologie. Vanaf 1948 beW é p i o n , 1 9 5 3 -1 9 5 6
gon hij aan zijn model-carrière. Als jonge
universitair begon hij als vrijwillig assistent
aan het Instituut voor Geologie, en werd tot vorser benoemd van het F.N.R.S. In 1951
werd hij benoemd tot raadgevend ingenieur bij de Société minière de Pertulosa, in Italië.
In 1952 begon Jean-Marie Graulich zijn carrière als geoloog bij de Geologische Dienst
van België. Hij bleef er tot aan zijn opruststelling, en verliet de dienst als directeur. Zijn opruststelling betekende niet dat hij het voor bekeken hield, wel integendeel. Hij bestudeerde verder het vakgebied dat hem, als leerling van Paul Fourmarier, heel zijn leven nauw
aan het hart heeft gelegen, namelijk de tektoniek.
Hij was een man die goed kon luisteren, en was een gewaardeerd raadgever voor jongeren die in het beroep van geoloog wilden stappen. Tijdens zijn actieve beroepsloopbaan
heeft hij aan talrijke buitenlandse expedities geelgenomen, o.a. in Algerië, Italië (Sardinië)
en Griekenland. In 1954 was hij actief in Boliden, Zweden, en in 1960 bestudeerde hij het
olie-houdende bekken van Hassi Messaoud in de Sahara. In België nam hij deel aan talrijke sonderingsprojecten, zoals de sondering in Wépion, van 1953 tot 1956, waarbij een
diepte van 2310 meter bereikt werd. De sondering die hem het meest bekend maakte was
die van Grand-Halleux in de jaren zestig. Hij bereikte een diepte van 3225 meter. Dezelfde lagen werden aangeboord als bij de vorige sondering, en in sommige boorkernen werd
het mineraal dawsoniet geïdentificeerd.
Wanneer je de titels naleest van de 115 wetenschappelijke publicaties die hij heeft geschreven, besef je maar pas met wat voor gevarieerde onderzoeksonderwerpen hij zich
heeft beziggehouden. een groot deel van die publicaties heeft te maken met het openbare
nutsvoorzieningen, met name de geologische studies bij het ontwerpen van autosnelwegen, afdammingen en sluizen.
Hij kreeg talrijke onderscheidingen, wat getuigt van de kwaliteit van zijn werk. In 1962
kreeg hij van de Koninklijke Academie van België de prijs Baron van Ertborn, voor zijn
project in verband met de sondering van Wépion. Hij ontving tal van decoraties, en hij was
een uitzonderlijk terrein-geoloog. Jean-Marie Graulich overleed op 17 maart 2001 in de
leeftijd van 81 jaar na een rijkgevuld leven in dienst van zijn land. Voor een volledige bibliografie verwijzen we naar de literatuur (Delmer en Da Silva, 2003).
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Mineraal van
de maand
turkoois

Rik Dillen
Dit mineraal kent iedereen natuurlijk als "turkooiskleurige" halfedelsteen, verwerkt in allerlei juwelen en andere siervoorwerpen. Turkoois is zo opvallend van kleur, dat het al sinds
millenia bekend is. Al voor het begin van onze tijdrekening werden in Wadi Meghara aan
de westkust van de Sinaï woestijn turkooismiijnen uitgebaat, en nagenoeg alle antieke
graftombes in het Midden-Oosten bevatten wel een of ander sieraad met turkoois. In de
eerste eeuwen van onze tijdrekening werd in Nishapur, bij Meshed in het uiterste noordoosten van Iran al op uitgebreide schaal turkoois ontgonnen. Gedurende vele eeuwen
was dit wereldwijd een van de enige vindplaatsen van betekenis.
Anderzijds werd ook turkoois ontgonnen in New Mexico, USA (ten zuiden van Santa Fé),
dit dateren van de pre-columbiaanse tijd, en ook in diverse midden-Amerikaanse kulturen
heeft in de geschiedenis turkoois een rol gespeeld. Wanneer je naar de Grand Canyon
rijdt (Arizona, USA), kun je niet naast de talrijke kraampjes kijken van Navajo-indianen die
er hun ambachtelijke kunstwerken aan de man/vrouw brengen, waar veel turkoois in
verwerkt is. Het dorpje Gray Mountain, langs de baan van Flagstaff naar de oostelijke
toegang van de Grand Canyon leeft voor een deel van de handel in turkoois.
Turkoois is een fosfaat, dat luistert naar de formule
Cu2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
en het is het gezinshoofd van de turkoois-familie, waar, als je de formules goed bekijkt,
echt wel geen bastaardjes tussenzitten : ze hebben zelfs allemaal netjes evenveel kristalwater in de formule !
turkoois
faustiet
aheyliet
coeruleolactiet
planeriet
chalcosideriet

Cu2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
(Zn,Cu2+)Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
Fe2+Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
CaAl6(PO4)4(OH)8.4H2O
Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
Cu2+Fe3+6(PO4)4(OH)8.4H2O

Al deze mineralen zijn blauw-groenachtig. Coeruleolactiet is terug van weggeweest : een
paar jaar geleden werd het gediscrediteerd, en ondertussen gerehabiliteerd. Al deze
mineralen zijn triklien-pinakoidaal, wat betekent dat ze een bijzonder lage symmetrie
vertonen. De assen verhouden zich als 0.752:1:0.773. De eenheidscel heeft de volgende
afmetingen : a = 7.48 Å, b = 9.95 Å , c = 7.69 Å, en de hoeken van de eenheidscel zijn α =
111°39', β = 115°23' en γ = 69°26'.
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Turkoois, vondsten uit de jaren 70 van Kingman,Noordwest Arizona, USA. Foto's en copyright
Jeff R. Graham.
http://www.cabbers.com/
rough/turquiose/old_kingman_turquoise.shtml

Turkoois is voor een halfedelsteen niet erg hard, namellijk 5 à 6 in de schaal van Mohs.
De dichtheid is 2.8. Het vertoont een schelpachtige tot oneffen breuk, en is goed splijtbaar
en ook broos. In microkristallijne aggregaten vertoont turkoois een typische wasachtige
glans, maar kristalletjes vertonen een uitgesproken glasglans en zijn soms min of meer
doorschijnend (op micro-schaal !). De kleur is typisch... turkooisblauw. In de praktijk kan
de kleur zowal alle tinten aannemen van zuiver hemelsblauw tot groen- of grijsblauw. De
streekkleur is wit tot pastelgroen.
Kristallen komen uiterst zelden voor, en uiteraard zijn dan enkel pinacoid-vlakken aanwezig. Tweelingvorming werd nooit waargenomen. Turkoois vorm meestal kristallijne, soms
korrelige of vezelachtige massieve aggregaten die spleten en holten opvullen, aggregaten
zijn vaak knolvormig. Pseudomorfosen werden waargenomen na veldspaat en apatiet, en
zelden na scheeliet (Cornwall).
Een wel heel eigenaardige, zelfs lugubere pseudomorfose is turkoois na... menselijke tanden en beenderen. Bekend is vooral de "malachite man". In de buurt van Moab, Utah
(USA) werden menselijke beenderen gevonden die voor een deel zijn omgezet in malachiet en turkoois. Het gaat om fossielen uit het Dinosaur National Monument, een nationaal park op de grens tussen Utah en Colorado. Een gebit bestaat zelfs hoofdzakelijk uit
turkoois. Rond deze zaak is een hele controverse ontstaan met betrekking tot allerlei
godsdienstige en pseudo-godsdienstige discussies over creationisme en evolutietheorie,
waar we in dit tijdschrift uiteraard niet op ingaan. Je vindt hierover massaal veel informatie
op het Internet (typ bv. onder Google maar eens in "malachite man".
Turkoois wordt op nogal wat plaatsen in de wereld gevonden, maar voorkomens van
gekristalliseerde turkoois zijn echt wel héél zeldzaam... maar deze keer neemt België
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Deze fossiele kaak is bijna helemaal omgezet in
turkoois. Foto en copyright Dr. Don Patton PhD.
http://www.bible.ca/tracks/malachite-man.htm

met de vindplaats Cahay (een gehucht van Vielsalm, Luxembourg, België) een ereplaats
in. De specimens die we je deze keer aanbieden zijn inderdaad stukjes met gekristalliseerde turkoois. Meer nog : ze worden tegen een remgeld aangeboden (schenking van
Paul Van Wassenhove).
In Europa werd turkoois o.a. gevonden in Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De
oer-vindplaats (dat vind ik in dit geval persoonlijk een betere benaming dan "type-vindplaats", vermeld in de Glossary of Mineral Species) zijn de zuidelijke hellingen van het AlMirsah-Ku gebergte, in de buurt Meshed (Mashad), Nishapur, Khorassan, Iran. Hier komt
turkoois voor als opvulling van een verweerde trachiet. De antieke turkoois-groeves van
de farao's liggen in het Egyptische Wadi Maghara, bij Suez, waar het mineraal voorkomt
in holtes van een verweerde porfier. Turkoois vormt de matrix waarop senegaliet-kristallen
voorkomen in Kouroudiako, Senegal (type-vindplaats voor senegaliet). Andere belangrijke
voorkomenxs vind je in China, Rusland, Australië en Mexico.
In de Verenigde Staten zijn er talrijke turkoois-groeven in Noord-Arizona en in New
Mexico, waar door de plaatselijke Navajo-indianen ijverig juwelen en siervoorwerpen gemaakt worden waarin turkoois verwerkt wordt. Veel turkoois in deze streken is vrij poreus,
en van die eigenschap maakt men dankbaar gebruik om het materiaal bij te kleuren !
Daarenboven is turkoois hier vaak eerder groen dan turkooisblauw. De voor mineralenverzamelaars interessantste vindplaats is ongetwijfeld Lynch Station, Campbell County, Virginia, USA, omdat daar de grootste (tot enkele mm) en best gevormde kristallen ter wereld gevonden werden (zie foto).

Zilveren armband met turkoois, in de
typische Navajo-stijl.
In deze vorm kennen we turkoois
wellicht nog het best...
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Er zijn, zoals vaak het geval is voor mineralen die als halfedelsteen dienst doen, tal van
(ongeldige) synoniemen voor de officiële mineraalnaam "turkoois" : 綠松石 (de juiste uitspraak laat ik aan de lezer over...), agaphiet, calaiet, callaica, callais, chalchihuitl, chalciet,
chalchuiet, forizego, henwoodiet, johniet, kalaiet, türkis (Duits)...
De naam is afgeleid van Turkije (de oorspronkelijke vindplaatsen lagen in het toenmalige
groot-Turkse rijk).
In Cahay komt turkoois voor als kristalletjes die vaak radiaalstralige rozetjes vormen tot
zowat 2 mm diameter, waarvan de kleur kan variëren van mooi zacht blauw tot groen. Ze
kunnen ook spleten in kwarts opvullen, vaak samen met mooie aggregaten in boekvorm
van chloriet. Een ander mineraal dat in Cahay vaak voorkomt samen met turkoois is
libetheniet. Ook in sommige andere groeven in de buurt werd turkoois aangetroffen, o.a.
in de groeve Fosse-Roulette (Vielsalm) en in Bihain. Het komt ook voor in coticule bij
Thier del Preu.
Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Jeff R. Graham, Steve Rudd en Dr. Don Patton PhD voor
de toelating om hun foto's te publieren.
We owe our sincere thanks to Jeff R. Graham, Steve Rudd and Dr. Don Patton PhD for
the permission to reproduce their photos.

Prachtig gevormde
blauwe kristallen van
turkoois van Lynch
Station, Campbell
County, Virginia, USA.
Foto en copyright
(wijlen) Lou Perloff in
"Photo Atlas of
Minerals".
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