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Vrijdag 7 januari 2005 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 
 
 
 
 
Frans Michiels is voor onze leden zeker geen onbekende. Deze energieke 90-er (!) is nog steeds gefascineerd 
door de schatten der aarde en toont ons in woord en beeld dat ook in ons buurland Duitsland zeer opmer-
kelijke dingen gevonden worden. Deze avond spreekt hij ons over de "Posidonienschiefer" ... een oliehoudend 
gesteente uit het Lias (Onder-Jura) dat bij ons vooral gekend is door zijn uitstekend bewaard gebleven 
ammonieten. Mogelijks zegt u dit niet zo veel, maar zal de vindplaats "Holzmaden" (Duitsland) heel wat be-
kender in de oren klinken ...  De Duitser RÖHL wijdde een jarenlange studie aan de nevenfauna (= alles 
behalve de ammonieten) van dit gesteente, en de resultaten daarvan vormen de basis van deze voordracht. 
Wat er in de loop der jaren werd gevonden is echt indrukwekkend: ichtyosaurussen, plesiosaurussen, 
krokodillen, vissen ... maar ook fossiel drijfhout tot 15 meter lang! Het zal dus weer een avondje genieten 
worden ... 

Frans Michiels 
Het werk van Röhl 

 
Vrijdag 14 januari 2005 

 

 
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. 
 
19.00 h Opstellen van de loten die zullen geveild worden door de verkopers. We verzoeken 

alle andere leden nog even uit de zone in kwestie weg te blijven, want het moet 
allemaal wreed rap gaan 

19.15 h Bezichtiging van de te veilen loten, inschrijving als bieder voor de veiling. Verkoop van 
het mineraal van de maand (zowel van december als van januari, resp. adamiet en 
montmorilloniet/analciem). De leden worden verzocht om praktische redenen die 
avond geen materiaal mee te brengen voor verkoop.  

20.00 h Het grote moment is aangebroken : de allereerste, historische superveiling, met als 
veilingmeester niemand minder dan  Axel Emmermann. Voor alle praktische 
informatie verwijzen we naar het artikel in dit nummer 

  

Veilingm

 
 
 
 
 
De bibliotheek zal slechts open zijn tot UITERLIJK
 
Titelpagina
Ook jeugdige verzamelaars kun je tegenwoordig nog blij maken
Max Mariën. Foto Herwig Mariën, 2004. 
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Veiling van mineralen en 
aanverwante items 

eester : Axel Emmermann
 20:00 h. 

 met "een bakske stenen" ! 

99 



 

Zaterdag 15 januari 2005 

 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Practicum 
Er is weer uitgebreid gelegenheid tot determineren en de nieuwste verworvenheden kun-
nen eens flink onder de loep worden genomen. Vergeet niet schrijfgerief, pincet, hand-
boek en liefst ook wat stenen mee te brengen. 

 

Je had het misschien nog niet eens gemerkt, maar 
dit is het eerste nummer van de dertigste jaargang !  

 

 

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 78 6156615 
<www.geode.tk> 

Internationale beurs van mineralen en fossielen
19 maart 2005, van 10 tot 17 h
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Veilinghuis MKA  

 Diamantkristal : foto Piet Van Hool  

 
 

 
 
 
 

Axel Emmermann 
 
Het is (bijna) zover : vrijdagavond 14 januari 2005 zal extra gegrift staan in de annalen 
van de MKA. We beginnen met onze traditionele Nieuwjaarsreceptie, en om 20:00 h stipt 
begint onze allereerste MKA-veiling. Als je wil meedoen (en dat wil iedereen, nemen we 
aan) moet je deze tekst zeker eens grondig lezen. Eerst vatten we de regels nog eens sa-
men : 
• De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van 

de MKA en hun gezinsleden, zowel voor wat betreft het aanbieden van materiaal als 
het bieden zelf. Anderzijds staat het iedereen vrij zich voor de veiling te laten inschrij-
ven als lid van de MKA. Een geregistreerd gezin-lid mag uiteraard ook meedoen. 

• Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus (zie verder). 
De versie mét foto's van alle loten vind je op het Internet : 
http://www.minerant.org/MKA/veilingcataloog.html. 

• De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling vanaf 
19.15 tot 20.00 h. 

• Indien het minimumbod van een lot niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot de 
verkoop van het volgende item in een door het lot bepaalde volgorde. Om geen tijd te 
verliezen tijdens de veiling hebben we dat netjes en doodeerlijk op voorhand gedaan 
gebruik makend van een echte random-generator (beschikbaar op het Internet : 
http://www.random.org/sform.html. 

• De MKA krijgt 10 % op de verkoopprijs, de verkoper 90 %.  Er wordt geen “opgeld” ge-
vraagd aan de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra 
percentage bovenop het bod. Het gaat om een accidentele verkoop tussen particulie-
ren, en er kunnen dus geen facturen worden opgemaakt. 

• Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één 
stuk) een genummerde kaart, op vertoon van de lidkaart. Wie niet voor het begin van 
de veiling aanwezig kan zijn kan desnoods ook nog tijdens de veiling een kaart beko-
men bij de veilingsecretaris. Er wordt geboden door opsteking van die genummerde 
kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en zenuwtrekjes maar handje met 
kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en) wijzen het bod toe 
naar beste vermogen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing. 

• Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel: 
Minder dan 50 € : stijging per 1 € 
50 € tot 100 € : stijging per 2 € 
100 € tot 250 € : stijging per 5 € 
meer dan  250€ : stijging per 10 € 

• Als je bod wint ben je verplicht te betalen. 
• Betaling gebeurt tijdens de vergadering en enkel in contanten. Voor grotere bedragen 

kan de betalingswijze overeengekomen worden met de verkoper. 
• Onmiddellijk na betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de 

koper. De organisatie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of 
verkeerd afhalen, of voor beschadiging door wie dan ook. 
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• Niet verkochte items die niet aan de MKA geschonken werden dienen afgehaald te 
worden door hun verkoper na de veiling. Op verzoek en slechts bij afwezigheid van de 
verkoper kan een item bewaard worden tot ten laatste de vergadering volgend op de 
veiling. Daarna komt het toe aan de MKA. 

 
Samengevat, wat moet je doen in de Jeugdherberg ? 
 
1. Meld je aan met je lidkaart bij de veiling-secretaris. Je krijgt een document waarop je 

je gegevens moet invullen, en voor akkoord met het reglement ondertekent. Je ont-
vangt een nummer dat je moet gebruiken om te bieden. 

2. Bekijk de loten die je interesseren, en noteer voor deze loten wat je ervoor over zou 
hebben. 

3. Om te bieden steek je je genummerde kaart goed leesbaar voor de veilingmeester de 
hoogte in. Hou er rekening mee dat bij een trage beweging er al twee, drie andere 
kaarten de hoogte in kunnen gaan ! In zo'n geval moet je enige sportiviteit aan de dag 
leggen. Je kunt niet altijd winnen... 

4. Op het einde van de veiling moet je je melden bij de veilingsecretaris om te betalen. Je 
krijgt dan onmiddellijk de betaalde loten mee. Je moet ze eventueel zelf (terug) ver-
pakken en meenemen. We vragen met aandrang om wat betaald is onmiddellijk naar 
je auto te brengen, zodat het lokaal tegen het einde van de veiling niet bezaaid ligt met 
geveilde items waarvan niemand nog goed weet van wie ze zijn. 

 
Dan rest ons nog enkel de volledige lijst van de te veilen loten te publiceren, in de volgen-
de tabel… good luck ! De kolom "item" geeft de volgorde waarin de loten aangeboden 
zullen worden, de kolom "lot" is het oorspronkelijke lotnummer. 
 

Item  lot   omschrijving openings
bod 

1 7 set kapgerief, gebruikt maar in goede staat.1 moker  5kg, 1 zware hamer, 1 
houweel met steel, 1 spade, 1 gad-pry-bar (strahlstok) 

25.00 

2 57 Bariet xx. Drie stuks (afmetingen ongeveer 9 x 5 cm)  waarvan twee van Mi 
Bladen, Marokko en het andere van Dreislar, Sauerland, Duitsland. 

3.00 

3 66 Lot van een 40-tal mineraalspecimens waaronder fluorescerende calciet 
van Idar Oberstein, diverse agaatvariëteiten van Idar Oberstein, Mosagaat 
van Mexico, diverse specimens van Lengenbach, Binntal, Wallis, 
Zwitserland, en een lot opalen (waaronder en kleine zwarte opaal) van 
Coober Pedy, Australië. 

10.00 

4 70 Ring met gepolijst barnsteen  afmeting 4,5 x 3,5 cm 30.00 
5 49 4 stukjes met kwarts van Mont-sur-Marchienne. Gevonden tijdens MKA 

uitstap in '93. Grootste stuk ongeveer 14 cm. 
10.00 

6 25 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
7 43 Twee kleinere specimens: pectoliet, Jeffrey mine, Asbestos, Quebec, 

Canada + rhodocrosiet: Catamarca, Argentinië 6 x 5 cm, mooie XX, 
20.00 

8 45 Twee kwartsspecimens: Herkimer diamond, Remusat, Frankrijk, 10 x 7 cm 
het kwarts kristal meet 1,5 cm + Groep kwarts uit Dalnegorsk, Oost-Siberië, 
Rusland, 7,5 x 8 x 6 cm, Melkachtige XX, 

26.00 

9 72 Collectie van 17 "old-timers" met oude etiketten (o.a. Krantz) 17.00 
10 54 Zes aangepolijste stenen; rhodochrosiet (7,5 x 7 cm), agaat, malachiet, 

tijgeroog (2x), schalenblende 
5.00 

11 92 Zaagmachine in oliebad: zaagschijf van 25 cm diameter. Met automatische 
sturing. Te bezichtigen na telefonische afspraak: 03 353.38.22 

  

12 88 Polijstmachine met regelbare snelheden. Te bezichtigen na telefonische 
afspraak: 03 353.38.22 

  

13 76 Set van 9 mineralen 13.00 
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14 36 Eén gepolijst stuk (beide zijden) kwarts met amethist kristallen uit Peru 10.00 
15 20 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
16 16 Schitterend kunstboek over juwelen: Jewelry Through the Ages, van Guido 

Gregorietti. (Engelstalige uitgave). In uitstekende staat, ingebonden in 
harde kaft met grijze stoffen band. Papieren omslag ontbreekt. 

6.00 

17 58 Kyaniet xx  Diamantina, Minas Gerais, Brazilië. Specimen van 28 x 12 cm 20.00 
18 65 Adamiet xx (lot van 10 stuks)  Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico 

Formaat thumbnail. Mooie fluorescentie. Met David New label. 
15.00 

19 2 Lot van 11 calcieten: Beez, Namur, België. Geselecteerd op fluorescentie. 20.00 
20 55 Fluoriet xx + galeniet xl (15 x 10 cm)  Cave-in-Rock, Hardin County, Illinois, 

USA. Donkerviolette fluoriet xx met een galenietkristal (ribbe 5cm) 
20.00 

21 8 Twee veiligheidshelmen uit fiberglass-polyester. 8.00 
22 41 Apophyliet, Pune (Poonah), Maharashtra, Indië. Specimen met grote  

kristallen; 14.5 x 9 cm. Colemaniet, Boron, California, U.S.A., mooi 
handstuk van 11 x 6 cm. Kristallen tot 13 mm, zwak fluorescerend SW. 

20.00 

23 31 3-armige Euromex koudlichtbron type EK-1 120 Watt Traploos dimbaar, 
drie-armig met 50cm lange lichtgeleiders. Nooit gebruikt. In perfecte staat.  

275.00 

24 73 Collectie van 18 "old-timers" met oude etiketten (o.a. Krantz) 17.00 
25 44 Handstuk met titaniet, adulaar en chloriet: Felbertal, Hohe Tauern, 

Salzburg, Oostenrijk. Kleine maar zeer mooie zwaluwstaartjes van titaniet 
(foto op website van MKA) 11,5 x 5,5 cm 

8.00 

26 78 Calciet-kristallen Mont-sur-Marchienne. Gevonden door Paul Van hee in 
1973, 25 X 40 cm 

0.00 

27 89 Polijstmachine voor vlak polijsten. Bezichtigen : tel. 03 353.38.22.    
28 63 Prehniet xx in matrix (lot van 25 stuks) Jeffrey Mine, Asbestos, Quebec, 

Canada. Gemiddelde afmeting 5 cm 
10.00 

29 27 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
30 33 Azuriet knolletje met malachiet bolletjes ( 2 cm doorsnede) ongeopend uit 

Mexico 
10.00 

31 47 Malachiet, Kambove, Katanga, Congo. 12x10x5 cm.  Tabulaire (niet 
naalvormig) kristallen tot 4 mm. Zeldzaam stuk, vondst uit jaren 1963-1964. 

60.00 

32 52 Hauy, Traité de Minéralogie. Paris, 1822, (2de druk). Tekstvolumes 1 en 2 
(van 4). Halflederen band, met gebruikssporen. Inhoud in prima staat, met 
inachtname van een lichte verkleuring van het papier en wat roestvlekken. 

50.00 

33 1 Lot van 17 calcieten: Beez, Namur, België, geselecteerd op fluorescentie. 20.00 
34 39 edelsteenboompjes Piedras de Fantasia La Mesa BC Mexico. Op houten 

onderleggertje, voetje in gesteente - met kwarts 
15.00 

35 90 Facetteer polijstmachine .Te bezichtigen na telefonische afspraak: 03 
353.38.22 

  

36 62 Topaaskristallen (lot van 10 stuks) Thomas Range, Utah, USA, 2 à 3 cm. 20.00 
37 86 Glossary of Mineral Species 2004   
38 26 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
39 6 Lot  calcieten: Landelies, Hainaut, België.  Enkele mooie specimens 20.00 
40 51 Geologische kaart van Steiermark 1:200000 met begeleidende tekst van 

H.W. Flügel en F. Neubauer. Geologische Bundesanstalt, Wien, 1984. In 
perfecte staat. 

1.00 

41 42 Reeks sulfiden: galeniet met kwarts en sfaleriet, Madan, Rhodope-
gebergte, Bulgarije. Specimen meet 8 x 5.5 x 3 cm en bevat enkele mooie 
skeletkristallen. + pyriet, Cap Blanc Nez, Frankrijk. Specimen: 6.5 x 4 x 4.5 
cm, mooie kristallen + skutterudiet, Bou Azzer, Marokko: 5 x 6 X 7.5 cm. 
Mooie glanzende XX tot 2 mm. 

34.00 

42 28 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
43 53 The birth and development of the geological sciences. Frank Dawson 

Adams. Dover Edition, 1954. Paperback met gebruikssporen. Het klassieke 
werk over de geschiedenis van de mineralogie en de geologie. 
 

15.00 
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44 68 Goudkristallen op kwarts. Michigan Bluff, Placer County, California, USA. 
Het specimen vertoont met het blote oog waarneembare dendrietische 
goudkristallen die op kwartsmatrix staan. Afmetingen van het goudopper-
vlak 2,5 x 2 cm 

500.00 

45 9 Twee Elsevier gidsen - stenen & mineralen - Edel- & sierstenen Beide in 
uitmuntende staat. 

5.00 

46 22 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
47 23 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
48 18 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
50 34 Eén halve geode, gepolijst, met kwarts kristallen - ong.15 cm Brazilië 10.00 
51 32 Eén handstuk celestien + zwavel uit Macho’w Krakau Polen. 15x10x4 cm. 15.00 
52 29 Lapis Magazine (Duitstalig) van januari 1988 t.e.m. december 2004 (17 

volledige jaargangen) in perfecte staat. 
400.00 

53 77 Zeer groot decoratie-stuk albiet met muscovietkristallen 35 X 45 cm 22.00 
54 15 Minerals of Cornwall and Devon. Prachtig naslagwerk met schitterende 

kleurenfoto's. Perfecte staat. 
8.00 

55 85 Verzameling fossielen 25.00 
56 21 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
57 74 Set van 8 mineralen 11.00 
58 50 2 stukjes van kleibrood, septaria uit Schelle met Calciet over pyriet. 

Gevonden in '96. Grootste stuk ongeveer 15 cm, Detailopnamen: 
beeldbreedte resp. 2 cm en 1,5 cm 

5.00 

59 17 Voor de échte MKA-fanaten: Unieke set affiches van Minerant en door 
deMKA georganiseerde tentoonstellingen. De set affiches van Minerant is 
VOLLEDIG en omvat dus ALLE jaargangen van 1975 t.e.m. 2004. Dit is 
een unieke verzameling ! 

7.50 

60 4 Lot  calcieten: Mont Sur Marchienne, Hainaut, België. Enkele 
fluorescerende specimens en mooie kristallen 

20.00 

61 40 3 mineralen uit de glimmergroep: Chroom-clinochloor (Kämmereriet), Kop 
Daglari, Erzurum Province, Eastern Anatolia Region, TurkeyXX tot 4mm. 
Muscoviet: Kragerø, Telemark, Noorwegen 40 x 6.5 x 6 cm. Zinwaldiet: 
Cinovec (Cinvald; Zinnwald), Teplice (Teplitz), Krusné Hory (Erzgebirge), 
Severočeský Kraj, Bohemen, Tsjechië 7 x 3.5 x 2.5 cm 

44.00 

62 59 Maansteen, India. Lot van 50 stuks. Aangepolijst als cabochon van 12 mm 
diameter. Vertonen katteoogeffect 

200.00 

63 5 Lot  calcieten: Mont Sur Marchienne, Hainaut, België. Enkele zeer mooie 
fluorescerende specimens en mooie kristallen 

20.00 

64 82 Tijdschrift "Natuur en Techniek", kompleet 1967 t/m 1973 20.00 
65 67 Autuniet xx pp matrix (lot van drie stuks) Pedro Alvaro, Salamanca, Spanje. 

Intens groengele fluorescentie. Grootste specimen: 9 x 9 cm 
5.00 

66 11 "Hardheid tien Diamant". E. Vleeschdrager. Harde kaft, boek in goede 
staat, lichte slijtage aan de rug. 

2.50 

67 91 Trilmachine met 5 pannen voor het "gelijk zetten" van slabs. Te bezichtigen 
na telefonische afspraak: 03 353.38.22 

  

68 30 Kleurenkataloog Munchener Mineralientage van 1991 t.e.m. 1996 en 1998 
t.e.m. 2000 + jaargang 2003 (samen 10 jaargangen)  

27.00 

69 69 Aragoniet, drielingkristallen (lot van 21 stuks) Molina De Aragon, Aragon, 
Spanje. Gemiddelde afmeting: 2 – 3 cm 

10.00 

70 38 Edelsteenboompjes Piedras de Fantasia La Mesa BC Mexico. Op houten 
onderleggertje, voetje in gesteente - met granaat 

15.00 

71 46 Celestiet, Sicilië (Agrigento) 25x25x10 cm met xx tot 0.5 cm. Fluoresceert 
gelig groen onder LW & SW UV. Belangrijk stuk van museumkwaliteit. 

150.00 

72 60 Maansteen, Sri Lanka. Lot van 100 stuks. Cabochons met een diameter 
tussen de 5 en 6 mm. 

40.00 

73 80 Ultrasoonbad in perfecte conditie, ongeveer 6 jaar oud, Branson, met 
inhangbakje 

160.00 
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74 13 Eén handstuk Kwarts (Dauphiné-beëindiging)v/d Wegner Mine Hot Springs 

Arkansas. Afm. : 15 x 10 x  7 cm. 
12.50 

75 81 Schaal of asbak in agaat, 20 X 32 cm 20.00 
76 12 uit de reeks "Lapis Monographie": "Die Mineralien der Eifelvulkane" van 

Gerhard Hentschel. In zeer goede staat. 
2.50 

77 83 3 sierflesjes gevuld met mineralen (amazoniet en sodaliet) 0.00 
78 3 Lot  calcieten: Mont Sur Marchienne, Hainaut, België. Interessante stukken 20.00 
79 37 Eén lot mineralen in Yousi doosjes (groot en klein)  Calciet van Tsumeb      

8 cm ; Calciet Mexico 5 cm ; rookkwarts met rutiel 3 cm ; rhodochrosiet met 
galeniet Peru 3 cm ; kwarts uit Brazilië 4 cm ; wulfeniet uit Mexico 3 cm; 
Zwavel uit Mexico 4 cm ; pyriet (meerling) uit Lo Grono Navajun Spanje  
1,5 cm ; andalusiet uit Californië USA  1,5 cm.  

15.00 

80 79 Kwarts-XX met chloriet van Disentis, Graubunden, Zwitserland, 20X30 cm 0.00 
81 71 UV-lamp met twee filters van kwartsglas die enkel het korte golf UV 

doorlaten. Lengte lamp: 15 cm. 
20.00 

82 64 Fossiel hout; kwarts (lot van 12 stuks) Kumtich, Tienen, België Afmeting 
gemiddeld 6 x 2 cm 

5.00 

83 56 Ripidoliet + adulaar + titaniet (26 x 14 cm) Bleniotal, Tessin, Zwitserland 
ripidoliet is een ijzerhoudende clinochloor. Het specimen is bezaaid met 
kleine titaniet xx. 

30.00 

84 87 Grote verzameling marmers wereldwijd. Gezaagde blokjes ongeveer 
handgrootte. 300 à 400 stuks. Te bezichtigen na telefonische afspraak: 03 
353.38.22 

  

85 84 Gipskristallen van Niel, verzameld in 1987, fluoresceert groengeel 0.00 
86 48 4 stukken met kwarts van Mont sur Marchienne. Gevonden tijdens de MKA 

uitstap in '93. Grootste stuk is ong  20cm (ruitjes zijn 1 cm) bb= 26cm Foto 
2: Grootste stuk bb= 14cm Foto 3: detailopname bb= 3cm. 

10.00 

87 19 Kalender met schitterende mineraalfoto's van o.a. Olaf Medenbach. 5.00 
88 14 2 boeken: Tirion Edelstenengids, de "bijbel" voor de edelsteenverzamelaar 

EN Rupert Hochleitners Mineralien und Kristalle, reeks GU Naturführer. 
5.00 

89 10 Lehrbuch der Mineralogie, H.J. Rösler. Harde kaft, boek in perfecte staat. 
Omslag licht beschadigd bovenaan. 

7.00 

90 61 Chalcedoon (13 x 7 cm). Minas Gerais, Brazilië. 5.00 
91 24 Kalender met schitterende mineraalfoto's van (hoofdzakelijk) Olaf 

Medenbach. 
5.00 

92 75 Set van 23 mineralen 22.00 
93 35 Eén amethist knol ( 2 delen geodes) niet gepolijst  uit Peru 12.00 

 
De volledige catalogus, met foto's van alle loten, vind je op onze website 

 

http://www.minerant.org/MKA/veilingcataloog.html
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[Vuurwerk in Tucson, 11 februari 2004 - Foto Rik Dillen] 

Onze allerbeste 
wensen voor een 

gelukkig, gezond en ... 
steen-rijk 2005 ! 



MKA-nieuws 
 
 

Algemene vergadering 2005 Hugo Bender 
 

 
 
Overeenkomstig de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen worden er op de alge-
mene ledenvergadering van 11 februari 2005 verkiezingen voor de raad van bestuur georga-
niseerd. Kandidaturen voor de raad van bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden bij het 
secretariaat (P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) vóór 31 januari 2005.  De 
kandidaten dienen effectief lid van de vereniging te zijn, hun lidmaatschapsbijdrage betaald te 
hebben op het ogenblik van de kandidaatstelling, en mogen geen bestuursfunctie in een 
analoge vereniging uitoefenen. 
 
Op de algemene vergadering zal een wijziging van de statuten voorgesteld worden om deze 
conform de bepalingen in de nieuwe wet op de verenigingen zonder winstoogmerk te maken. 
Meer nieuws daarover verschijnt in het februarinummer. Gelet op de wettelijke bepalingen 
terzake verzoeken we de effectieve leden massaal aanwezig te zijn op 11 februari of zich 
door een volmacht aan een ander effectief lid te laten vertegenwoordigen. 
 
* Kandidatuurstelling raad van bestuur 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 31 
januari 2005. 

Ondergetekende (naam en voornaam), ........................................................ , effectief lid van 
M.K.A. vzw, stelt zich kandidaat voor de verkiezingen van de raad van bestuur op 11 februari 
2005. 
 
Datum    ....../......../........  Handtekening   ......................................................  
 
 
Lidgeld 2005 Hugo Bender 
 

 
Heeft u uw lidgeld voor 2005 nog niet betaald ? Door voor 15 januari 2005 te betalen blijft 
u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen ! 
 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen : 
 

België Nederland Andere landen 

individueel 
24,00 EUR 

gezin 
29,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

Nederlandse 
postgirorekening 

51 91 10 

bankrekening 
IBAN: BE36 7895 8091 0281

BIC: BACBBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, BE-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 
8-9/1 F SAINT-VALLIER-SUR-RHONE (26). Salle des fêtes. Beurs. 
8-9/1 D OBERURSEL. (nog geen gedetailleerde gegevens beschikbaar) 
15-16/1 F MULHOUSE-DORNACH (68). Salle du Lerchenberg, rue du Cercle 11. Beurs. 
15-16/1 F DIJON (21). Palais des Congrès Dijon-Bourgogne. Beurs. 
15-16/1 D BERLIN-GROPIUSSTADT.  Gemeinschaftshaus, Bat-Yam-Platz, Lipschitzallee 66. 10-18 h. 

Beurs.  www.berlin-mineralien.de/info_welt.html
22/1 B ANTWERPEN. Symposium van de FEEG (Federation for European Education in 

Gemmology), Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, Antwerpen. 10-17 h. Info : 
<www.feeg.net>. Inschrijving noodzakelijk. 

22-23/1 F ORLEANS (45). Parc des Expositions. Beurs. 
22-23/1 F DRAGUIGNAN (83). Espace Saint-Exupéry, Place de la Paix. Beurs. 

<guy.ciocca@wanadoo.fr> 
28-30/1 F DRANCY (93).  Centre Culturel du Parc, Place Maurice Niles. Beurs. 
28-30/1 F NIMES (30). Stade des Costières, Bvd. Périphérique Sud. Beurs. 
29-30/1 F SAINT-CHAMAS (13). Salle municipale. Beurs (M-F). 
29-30/1 F VILLEMOMBLE (93).  Théâtre George Brassens, Av. Detouche 9. Beurs. 
29-30/1 A WIEN. Wiener Stadthalle €, Vogelweidtplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <www.vmoe-wien.at> 
29/1-12/2 USA TUCSON. Arizona Mineral & Fossil Shows (5 locaties). http://www.tucsonshowguide.com/tsg/ 
30/1 NL HENGELO. Hotel Hengelo, Bornsestraat 400 (A1, uitrit 30). 10-17 h. Beurs (M-F). 

<geologica@introweb.nl> 
5-6/2 B CHARLEROI. Palais des Expositions, Av. de l'Europe 21. 10-18 h. Beurs (M-F). 

<livin@busmail.net> www.gsc.be.tf
5-6/2 F AUXERRE (89). Foyer communal de Monéteau. Beurs. 
5-6/2 F GUILHERAND-GRANGES (07). Salle Agora. Beurs. 
5-6/2 F BOURG-EN-BRESSE (01).  Parc des Expositions. Beurs. 
6/2 S STOCKHOLM. Geovetarhuset, Stockholms universitet, Frescati. <gsj963w@tninet.se>, 

www.geonord.org/shows/sthlm.html
10-13/2 USA TUCSON. Main show, Tucson Convention Center. http://www.tgms.org/tgms/ 
12-13/2 F PERPIGNAN (66).  Palais des Expositions (satellite). Beurs. 
20/2 B HUY. Hall Omnisports. 10-18 h. Beurs (M-F-J). 
 
en noteer ook alvast de volgende Belgische voorjaarsbeurzen in je agenda 
 
27/2 B BERCHEM. Alpheusdal, Filip Williotstraat 22. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
12-13/3 B ARLON. Hall polyvalent. 14-18/10-18 h. Beurs (M-F) 
20/3 B GENT. Kon. Atheneum, Voskenslaan. 10-18 h. Beurs (M-F, géén J). 
23-24/4 B ANTWERPEN. Minerant 2005. Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191. 10-18 h. Beurs (M-

F-J-E). 

 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail.
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MINERANT 2005 
23 en 24 april 2005 
Antwerp Expo (ex-Bouwcentrum) 

 

www.minerant.org/mka/minerantnl.html - <secretariaat@minerant.org> 



Boekbespreking 
 
Veldgids mineralen Paul Tambuyser 

 

 
Veldgids Mineralen 
Ole Johnsen, KNNV Uitgeverij, 2003, pp. 439, 616 figuren, 21x14,5 cm  
ISBN 90 5011 173 4, prijs € 34,95 
 
Ole Johnsen, de auteur van dit boek, is conservator aan het Geologisch Museum van de 
Universiteit van Kopenhagen. Verder is hij lid van de IMA Commission on New Minerals 
and Mineral Names. Al met al genoeg redenen om dit werk eens van naderbij te bekijken. 
 
Over het algemeen zijn mineralengidsen een opsomming van mineralen, hun eigen-
schappen en dat alles geïllustreerd met foto's of tekeningen. De "Veldgids Mineralen" 
wijkt daar in principe niet van af, ware het niet dat ons meteen de kwaliteit van deze uitga-
ve opvalt. Het boek staat immers vol met prachtige kleurenfoto's van mineraalspecimens, 
verzorgde tekeningen van kristallen en van kristalstructuren. 
 
Net zoals alle andere mineralengidsen begint ook dit werk met een inleidend gedeelte 
over mineralogie. Hier wijkt het boek weer af van het gemiddelde. Na enkele bladzijden 
over "wat is een mineraal" en een tekst over de namen van mineralen, volgt een vrij uitge-
breid hoofdstuk over kristallen en kristallografie. Dat is wel ongewoon voor de meeste mi-
neralengidsen. De auteur bespreekt zaken zoals geometrische kristallografie, symmetrie, 
de verschillende kristalstelsels en enkele –klassen. Zelfs Millerindices worden behandeld.  
De tekst gaat verder met inleidende begrippen uit de chemie en een overzicht van de fysi-
sche kenmerken van mineralen. 
 
In het deel dat volgt, wordt de systematiek van de mineralen behandeld. Meer dan 500 
mineraalsoorten worden besproken en gerangschikt volgens de negen klassen uit de sys-
tematiek. De meest voorkomende mineraalsoorten (een 200-tal) worden uitvoerig behan-
deld; chemische samenstelling, kristallografische kenmerken, fysische kenmerken, vind-
plaatsen, enz. De overige, minder frequent voorkomende soorten, krijgen een beperktere 
opsomming van kenmerken toebedeeld. 
 
Van alle besproken mineralen zijn prachtige kleurenfoto's aanwezig. De keuze van de 
specimens (op enkele na, afkomstig uit de verzameling van het Geologisch Museum van 
Kopenhagen) is gebaseerd op kwaliteit. Johnsen heeft ervoor gekozen om specimens van 
een beter dan gemiddelde kwaliteit te fotograferen. Hoewel ik zelf meer voorstander ben 
van het tonen van gemiddelde specimens met, voor de mineraalsoort, typische kenmer-
ken, is ook in dat laatste opzicht de selectie geslaagd. 
Het boek rond af met een rudimentaire determinatietabel, een woordenlijst met verklaring-
en van een aantal technische termen en een index. 
 
Is de "Veldgids Mineralen" een succes over de hele lijn? Wel, bijna. Het is jammer dat ook 
dit boek weer vertaald is door iemand die niet op de hoogte blijkt te zijn van de minera-
logie en de chemie. Dat leidt hier en daar tot een stroeve tekst en dat dan vooral in het 
voor de beginneling toch al niet eenvoudige hoofdstuk over kristallografie. Maar voor wie 
dat er voor lief bijneemt en voor wie toch al wat achtergrondkennis over de mineralogie 
heeft opgedaan, is dit boek zeker een aanrader. 
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Fleurs de Pierre Paul Van hee 

 

 
Fleurs de Pierre (Les plus belles concrétions des grottes de France) 
Patrick Cabrol, Alain Mangin, 2000, 192 pp., 500 foto's, 30X24 cm, ISBN : 2-603-01196-0 
prijs 40 € 
 
Patrick Cabrol heeft zijn doctoraatsthesis gewijd aan de vorming van concreties in de 
Zuid-Franse grotten en werkt momenteel bij de regionale directie van het milieu van de 
zuidelijke Pyreneeën en meer bepaald ter bescherming van het ondergrondse milieu 
(grotten dus). 
 
Alain Mangin is directeur van het ondergronds laboratorium van Moulis (CNRS) en spe-
cialiseert zich al meer dan 30 jaar in de hydrogeologie van karstgebieden. 
 
Wie is er nooit gefascineerd geweest door de vorming van de stalactieten, stalagmieten, 
kalksteen “gordijnen” of andere in grotten gevormde mineralen-concreties ? 
Dit boek is een van de betere over dit onderwerp, en beschrijft zowat alle mogelijke vor-
men van kalksteen structuren, de vorming in de karsten, waarom en hoe bepaalde 
vormen van stalagmieten en stalactieten ontstaan. Wist je trouwens dat stalagmieten 
soms de vorm hebben van een paddestoel ? 
 
Het boek neemt je mee op een ondergrondse reis in de meest verscheidene grotten, en 
prachtige foto’s illustreren deze ondergrondse trip. Dat alles wordt aangevuld met een  uit-
stekende beschrijving van de fysische en chemische processen die zich ondergronds af-
spelen. Ook de vorming van andere mineralen dan calciet wordt in het boek degelijk uitge-
legd, bijvoorbeeld waarom aragonietkristallen soms tegen de zwaartekracht in naar boven 
groeien,  en hoe het komt dat gipsaggregaten soms bizarre kronkels vertonen. 
 
Een deel van de foto’s zijn genomen in grot-
ten die niet toegankelijk zijn voor het pu-
bliek omdat men ze wil beschermen. Im-
mers, veel grotten die door veel publiek 
worden bezocht vertonen anomalieën zoals 
de vorming van algen, tengevolge van het 
licht, en schimmels gevormd door de uit-
werpselen van dieren die normaal in het 
donker niet aanwezig zijn, en... niet te ver-
geten, af en toe de vernielzucht van de 
mens. 
 
Hoewel ze in de Verenigde Staten beweren 
dat ze de enige grotten hebben met “antho-
lieten” (die fameuze aragoniet kristallen) 
kunnen ze niet tippen aan wat Patrick en 
Alain in hun boek laten zien. Een must voor 
de geïnteresseerde in de mineralogie in 
grotten. 
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5-7/25-26  Bakterien als alchemisten 
10-13/28-30  Die strahlen am Piz Regina 
14-16/31-33  Edelsteine aus dem Reisfeld 
20-21/36  Miggel Zwyssig am Winterstock 
 
* MINERALIENFREUND 42(1), 02.04 
 
1  Berylpegmatit 
2-5  Das Bergeller Talmuseum "Ciäsa Granda" 
6-7  Der frischgrüne Peridot (Olivin) 
8-12  Urner Strahlersaison 2003 
13-15  Erongo-Gebirge, Namibia 
16-19  Mineralientage München 2003 
 
* FACETTEN 37(1), 02.04 
 
19-21  Chrysoberyl 
29-30  Mineralen zoeken in Turkije een riskante zaak 
 
* AGAB MINIBUL 37(4), 04.04 
 
1-16  sur le chemin du Rauenthal Sainte-Marie-aux-

Mines, FR) 
 
* MINERAUX ET FOSSILES 30(326) 
 
5-20/23-25  Tourmalines en Bretagne (1) 
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Fluorvesuvian, Ikranit, Raslakit, Schlemait, 
Shirozulith, Spriggit 

42-43  Eigenfunde : Clara, Ag ; Libethenit von 
Vranice, CR

 
* AMERICAN MINERALOGIST 89(1), 01.04 
 
232-247  Shirozulite, a new manganese-dominant 

trioctahedral mica 
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* AMERICAN MINERALOGIST 89(2-3), 03.04 
 
339-347  Spriggite, a new mineral with β-U3O8-type 

sheets 
 
* NAUTILUS INFO 28(9), 05.04 
 
150  Het ontstaan van diamant 
153-156  Het geheime leven van de grotten 
 
* LITHORAMA 31(5), 05.04 
 
1-5  Voyage en Sicile 2004 
6-8  Pikes Peak (CO, USA) 
 
* UV WAVES 34(2), 04.04 
 
2-7  2004 Franklin Tripple Dig 
7-8  Collecting at the White Knob Quarry 
 
* GEOLOGY TODAY 20(2), 04.04 
 
57-58  Hot springs 
61-67  Implications of climate change for hazardous 

ground conditions in the UK 
67-72  Virtual geological outcrops - fieldwork and 

analysis made less exhaustive ? 
 
* NAUTILUS INFO 28(10), 06.04 
 
161-162  Onze Kempen, geologisch gezien 
163-170  Calciet (deel 4) 
 
* LAPIS 29(4), 04.04 
 
9-11  Epistilbit 
13-15  Neufunde aus Lavrion 2003 
16-39  Neufunde aus der Lärcheltini-Zone, Binntal, 

Schweiz 
40-42  Malachitlocken & krumme Banane 
 
* MINERALOGICAL RECORD 35(2), 04.04 
 
109-120  The sclerometer and the determination of 

the hardness of minerals 
123-135  Recent discoveries at the Jeffrey mine, 

Asbestos, Québec 
137-142  Aragonite from Cicov Hill, Czech Republic 
 
* HONA 38(1), 04.04 
 
22-26  Mineraalvondsten in de streek van Aarschot 

[Erik Vercammen] 
 
* GEA 37(1), 03.04 
 
Themanummer : Hongarije 
2-6  Geologische opbouw 
7-13  Hongarije, eenbekken binnen de Karpatenboog 
14-17  Budapest en het Visegrád gebergte 
18-20  Gánt : mijnmuseum en oude bauxietgroeve in 

uitlopers van de Vértes heuvels 

21-22  Het gebied rond de Neusiedler See (Fertö-tó) 
22  Zand van de Donaubocht (Visegrád) 
23-26  Plioceen en Pleistoceen vulkanisme rond 

Balaton : Badacsony en Tihány 
27-29  Het warme water van het vulkanisme 
30-32  West-Mecsek en de uraniumvoorkomens in 

Kõvágószõlõs 
33-37  De grote Hongaarse laagvlakte : de Alföld 
40-41  Mineralen in Hongarije 
42-44  MAFI en het nationaal natuurhistorisch 

museum in Budapest 
 
* MINERALIEN WELT 15(3), 06.04 
 
6-9  Tucson 2004 
10  Clara-News 
12-51  Die Schwerspatlagerstätte Dreislar im 

Sauerland und ihre Mineralien 
52-57  Neue Mineralienfunde von der Silbergrube 

Neue Hoffnung bei Bräunsdorf im Freiberger 
Revier, Sachsen (DE) 

58-69  Neue Funde aus der Vulkaneifel 2003 
70-74  Mineralogische Neuigkeiten Salsburg 2003 
75-75  Genthelvin vom Pfischer Joch (Oostenrijk) 
76-79  Neue Mineralien-Fundstellen auf Lanzarote 
80  "Cleusonit" vom Kaiserer-Bruch im Rauriser Tal - 

Informationen zum Senait-Crichtonit-Problem 
 
* GRONDBOOR EN HAMER 58(2), 05.04 
 
28-29  Hoegaards hout, het vervolg [Jacob Leloux] 
 
* ROCKS AND MINERALS 79(3), 06.04 
 
156-178  Russian gold 
180-183  Afghanite (Sar-e-Sang, Badakhshan Pro-

vince, Afghanistan 
186-189  30th Rochester Mineralogical Symposium 

(purple apatite from granitic pegmatites - 
gadolinite-Y in the Keller Lake pegmatite, 
Wisconsin - Erongo pegmatites, Namibia - 
phyllosilicates from Talcville, NY - tourmaline 
from Nigeria - morphology of barite occurring in 
the Cartersville mining district, Georgia) 

190-191  Who's who in mineral names : Anthony J. 
Nikischer (°1949) 

192-193  The nomenclature debacle 
194-195  Energy dispersive spectrometry 
197  Louis Perloff (1907-2004) 
198  David Michael Shannon (1942-2004) 
 
* MINERALIEN WELT 15(4), 08.04 
 
5-9  Sammler-Eldorado in Norwegen : der Mineralsti 

bei Evje 
12  Clara-News 
14-20  Grube Victoria bei Bad Marienberg im 

Westerwald und ihre Mineralien 
21-33 Neufunde aus dem Rhyolith-Steinbruch in der 

Hartkoppe bei Sailauf im Spessart (1) 
34-35  Bastnäsit und Monazit von Mackenheim im 

Odenwald 
36-39  Septarien aus einer Tongrube bei Eisenach, 

Thüringen 

 
16  Geonieuws 30(1), januari 2005 



40-47  Neuberg und Kampriesen Alm, Obersulzbach-
tal, Salzburg 

48-49  Brannerit, Gamsmutter, Habachtal, Salzburg 
50-63  Grasstein (Südtirol) 
65-72  Achat Magazin 
 
* MINERAL NEWS 20(4), 04.04 
 
1/2/5-9  An early mineral buying trip to Pakistan (1) 
1/3/10  Hudson Institute of MIneralogy established 
4  Tucson disaster avoided (?) as major shows move 

in 2005 
11  Almandine garnet from Russell, Massachusetts 
12-14  New minerals (matsubaraite, monazite-(Sm), 

nikischerite, protoanthophyllite, potassicleakeite, 
radovanite, sailaufite, santabarbaraite, sewardite, 
shirokshinite, sphaerobertrandite, tillmanite, 
vitimite, walkerite, zincostaurolite) 

 
* ASTRONOMISCHE GAZET 14(3)n 06.04 
 
* MENS # 53, 06.04 
 
Thema : het ontstaan van de mens 
 
* CANADIAN MINERALOGIST 42(1), 02.04 
 
95-106  Kuannersuite-(Ce), a new member of the 

apatite group from the Illimaussaq complex, 
Greenland 

107-120  Maleevite and pekovite, new mineral 
species from the Dara-i-Pioz alkaline massif, 
Tajikistan 

121-124  Potassic-carpholite, a new mineral species 
from the Sawtooth batholith, Boise County 

 
* MINERAUX ET FOSSILES 30(328), 05.04 
 
5-15  Volcanologie de la montagne du Pic (Açores) 
29-39  L'or de l'Abitibi (Québec, Canada) 
 
* GEODE 28(10), 03.04 
 
6-9  Mijnbouwmusea en bezoekersmijnen in 

Duitsland 
10-17  Basalt (12) 
 
* LAPIS 29(5), 05.04 
 
8-11  Uraninit 
13-16  Berthierit und Zoisit vom Mühlberg bei 

Neustadt/W. (Oberpfalz, DE) 
17-19  Mahlmoodit aus Cornwall (GB) 
20-24  Neufund 2000 : eine prächtiger Milarit aus 

dem Val Giuv, Graubünden, Schweiz 
25-29  Praktische Mineralienfotografie für Sammler 
30  Grüner Schörl aus Cornwall 
31-33  Uranocircit-Neufund im Granitbruch Streuberg 

bei Bergen, Sächsisches Vogtland 
34  Mai 2003 : Finderglück im Zillertal 
37-39  Tucson 2004 Impressionen 
41-  Neue Mineralien (aluminomagnesiohulsiet, 

ansermetiet, gramaccioliiet-Y, kapustiniet, 

kuannersuit-Ce, magnesiosadanagaiet, 
niigataiet,taseqiet) 

* MINERALOGICAL RECORD 35(3), 06.04 
 
Themanummer : "Rare earths" 
187-200  The Bastnäs mine, Riddarhyttan ore field, 

Bergslagen District, Västmanland, Sweden 
205-220  Zagi Mountain, NW Frontier Province, 

Pakistan 
225-247  The Trimouns quarry, Luzenac, Ariège, 

France 
249-263  Tucson 2004 
 
* GEODE 29(2), 05.04 
 
17-21  Mineralen uit India 
 
* MINERAL NEWS, 20(5), 05.04 
 
1-2  A mystery mineral occurrence at the Sweet 

Home mine, Park county, Colorado 
1/3/6-11  An early mineral buying trip to Pakistan (2) 
5  A volcanic olivine bomb from Texas 
 
* LE CAILLOUTEUX # 180, 06.04 
 
1-4  Le laboratoire souterrain de géophysique de la 

grotte de Lorette à Rochefort 
5-  améliorations ou falsifications des minéraux 
 
* LITHORAMA 31(6), 06.04 
 
4-5  Vacances en Auvergne 
7-10  Le négoce de specimens minéralogiques 
 
* GEODE 29(3), 06.04 
 
4-6  Mottramiet en vanadaten 
16-17  Basalt heeft last van zonnebrand 
 
* SCHWEIZER STRAHLER 2004(2), 06.04 
 
2  Pezzottait, ein neuer Edelstein der Beryllgruppe 
2-3  Herausragende Pyrrhotine aus dem Lötschberg-

Basistunnel 
3  Ganterit, ein neues Schweizer Mineral 
4-5  ansermetit, ein neues Mineral aus den 

Schweizer alpen 
6-13  Milaritfund im Val Giuv 
14-22  Strahlen im Mont Blanc-Granit 
(+ vertaling van deze artikels in het Frans) 
 
* AGAB MINIBUL 37(5), 05.04 
 
97-101  Le Ba-bi-bo-bu de la cristallo... 
102-104  La Bacnure, Herstal 
 
* FACETTEN 37(3), 06.04 
 
8-12  Waar let u op bij het kopen van een goede 

microscoop ?
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Montmorilloniet 
mineraal van de maand 
 
 
Paul Van hee en Rik Dillen 

 
Deze keer was het moeilijk om te kiezen wat mineraal van de maand zou worden : mont-
morilloniet of analciem, die beide op alle specimens voorkomen. We hebben voor mont-
morilloniet gekozen, omdat dat klei-mineraal, hoewel het hoegenaamd niet zeldzaam is, in 
weinig systematische verzamelingen vertegenwoordigd is. Het is namelijk een belangrijk 
bestanddeel van klei, waar het dan verborgen tussen allerlei andere uiterst fijnverdeelde 
mineralen voorkomt, zodat je het niet kunt ZIEN. Van analciem anderzijds kent iedereen 
de kristallen die soms prachtig zijn ! 
 
 
Kleimineralen 
 
Klei is grotendeels opgebouwd uit fyllosilicaten, die vrij grote hoeveelheden water kunnen 
bevatten. Dat klei een belangrijke rol speelt in talrijke industriële processen hoeft geen be-
toog. Eigenlijk liggen eerder de fysische karakteristieken aan de basis van het succes dan 
de chemische samenstelling op zich. 
 
• Klei kan water absorberen en weer vrijgeven gewoon onder invloed van de omgevings-

vochtigheid. 
• Wanneer klei gemengd wordt met een kleine hoeveelheid water bekomt men een 

kneedbare massa waaruit men voorwerpen kan vervaardigen (denk maar aan boet-
seerklei, of bakstenen) 

• Men kan de densiteit van klei sterk beïnvloeden door het watergehalte te variëren. 
• Klei is opgebouwd uit uiterst kleine kristalletjes van diverse (klei-)mineralen 
• Wanneer klei water absorbeert zwelt hij op 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montmorilloniet als insluitsel in 
analciemkristallen van de 
Fieldwick’s Quarry, 
Weldborough, Tasmanië 
Foto en verzameling 
Paul Van hee, 2003 
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• Het gaat om erg zachte mineralen, maar de hardheid kun je niet testen bij gebrek aan 
kristalletjes die voldoende groot zijn voor zulk een test. 

• En, last but not least, klei wordt gevormd door en tijdens de verwering van andere sili-
caten, en is maar uiterst zelden van primaire oorsprong in magmatische gesteenten of 
door metamorfe processen. 

 
Je kunt kleimineralen grofweg indelen in een viertal groepen : 
 
1. De kaolinietgroep 

Kaoliniet, nacriet en dickiet zijn isomorf met als formule Al2Si2O5. De kaolinietmi-
neralen zijn opgebouwd uit silicaat-lagen bestaande uit Si2O5-eenheden, met daartus-
sen aluminium oxide / hydroxide lagen, Al2(OH)4 ; dit type laag noemt men ook wel 
een "gibbsiet-laag". Kaoliniet wordt in alle denkbare productieprocessen gebruikt als 
vulmiddel (o.a. in de papier-industrie) 

2. De montmorilloniet-smectiet-groep 
Deze groep bestaat uit een hele reeks mineralen, zoals pyrophylliet, talk, vermiculiet, 
sauconiet, saponiet, nontroniet en montmorilloniet. Dit zijn alle mineralen met een vrij 
ingewikkelde formule en structuur, waarin ook "gibbsiet-lagen" (zie kaolinietgroep) 
voorkomen, of ook brucietlagen, met als structurele eenheid Mg2(OH)4. Mineralen uit 
deze groep worden o.a. gebruikt in schoonheidsmiddelen, als vulmiddel voor verven 
en rubber, bij de fabricage van porcelein, als smeermiddel voor boorpijpen enzovoort. 

3. De illiet- (of klei-mica-)groep 
Illiet kun je in feite beschouwen als een gehydrateerde microscopische muscoviet. Het 
is het hoofdbestanddeel van leisteen. 

4. De chlorietgroep 
Deze mineralen worden niet door alle auteurs tot de kleimineralen gerekend, maar als 
afzonderlijke groep beschouwd. Tot deze groep behoren o.a. amesiet, chamosiet, 
cookeiet, penniniet, sudoiet enz. Als getwijfeld wordt om welk species uit deze groep 
het juist gaat (en dat is vaak het geval), spreek je gewoon van "chloriet", hoewel die 
benaming als zodanig niet meer in de Glossary of Mineral species voorkomt. 

 
Al deze mineralen hebben dus gemeen dat afgewisseld silicaatlagen in een of andere 
volgorde gestapeld zijn met ertussen gibbsiet- of bruciet-achtige lagen. Het water wordt 
vastgehouden tussen welbepaalde groepen van dergelijke lagen. 
 
 
Montmorilloniet 
 
Hoewel montmorilloniet wereldwijd in bijna alle kleiformaties voorkomt, zijn redelijke zuive-
re specimens, die weinig of geen andere kleimineralen bevatten, eerder zeldzaam. 
De formule is (Na,Ca)0.3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2nH2O 
 
Het vormt microscopische of ten minste uiterst kleine mica-achtige kristalletjes met varia-
bel watergehalte. Montmorilloniet is het belangrijkste bestanddeel van bentoniet, een pro-
duct dat ontstaat uit vulkanische as. Natte bentoniet is heel plastisch en voelt vettig aan. 
De natriumrijke variëteit zwelt erg op als ze nat wordt, de calciumrijke variëteit doet dat 
nauwelijks. Van die eigenschappen wordt gebruik gemaakt voor allerlei producten "op 
maat". Zelfs onder de elektronenmicroscoop kun je montmorillonietkristalletjes nauwelijks 
onderscheiden van kaolien. De plaatjes van montmorilloniet zijn meestal wel veel dunner 
dan die van kaolien, namelijk tot amper 1 nm (jawel, nanometer !), wat een enorm speci-
fiek oppervlak oplevert, waarvan alweer in de industrie gretig gebruik wordt gemaakt. 
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De structuur van 
pyrophylliet (links) 
vergeleken met die van 
montmorilloniet (rechts). 
Copyright Gary Sposito, 
Sung-Ho, Park en Keith 
Refson 
http://esd.lbl.gov/sposito
/Pyro_Mont_top.html  
 
 
 
 
 

 
Het is wit, grijsachtig, rose, bruineachtig, beige met soms een geel of groen tintje. Mont-
morilloniet is mat ; individuele (microscopisch kleine) kristalletjes zijn doorschijnend, mas-
sieve aggregaten opaak. 
 
Montmorilloniet is monoklien met als ruimtegroep C2/m, en de roosterparameters zijn a = 
5.17 Å, b = 8.94 Å, c = 9.95 Å ; de hoek β is niet precies bekend, maar ligt rond 99.00°. 
Het vormt zoals reeds vermeld uiterst kleine kristalletjes, die je nagenoeg nooit met het 
blote oog kunt zien. Het komt soms ook voor als insluitsel in kwarts en andere mineralen, 
zoals analciem (hierover verder meer). De (basale) splijting is perfect, het breukvlak onef-
fen tot lamellair. De densiteit hangt sterk af van het watergehalte, en varieert van 2.3 tot 3. 
De streekkleur is wit. 
 
Het is een verweringsproduct van vulkanische tuf en as. Het komt voor in combinatie met 
allerlei andere mineralen, zowat met alle klassiekers zoals calciet, gips, pyriet, veldspa-
ten, mica's enzovoort. 
 
Het komt zowat overal ter wereld voor in de zogenaamde bentoniet-afzettingen, o.a. in 
Montmorillon, Vienne, Frankrijk (type-vindplaats !). Belangrijke ontginningen van bento-
niet-montmorilloniet zijn Bayard en Santa Rita, Grant County, New Mexico, Chambers, 
Apache County, Arizona, Belle Fourche, Butte County, South Dakota en op verschillende 
plaatsen in Wyoming en Virginia. 
De specimens die we je deze maand voorschotelen komen van de Fieldwick's quarry, 
Weldborough, op ongeveer 40 à 50 km van Scottsdale, Tasmanië. 
 
 
Montmorilloniet, kern voor de vorming van én oorzaak van het verval van 
analciem-kristallen 
 
Tijdens de één week durende uitstap die de “Mineralogical Society of Tasmania” samen 
met enkele verzamelaars uit Victoria (Australië) had gepland en waaraan ik kon deelne-
men werden er onder leiding van Steve Sorrell (www.crocoite.com) verschillende vind-
plaatsen bezocht. Waren de eerste niet zo interessant op mineralogisch gebied dan was 
de groeve aan Wildborough Pass echt een lekkerbekje. 
 
De Fieldwick’s Quarry is een relatief kleine steengroeve die uitgebaat wordt voor grint 
voor wegenaanleg en is op enkele honderden meter van de hoofdweg gelegen op de top 
van een heuvel in Weldborough (ook bekend als "Lottah"). 
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Fieldwick’s Quarry, 
Weldborough, 
Tasmanië 
Foto Paul Van hee, 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze groeve is volop in uitbating, en helm en veiligheidsbril behoren tot de verplichte attri-
buten. De groeve deed mij direct denken aan de Ierse Giants Causeway, weliswaar niet 
aan de zee gelegen maar op een zekere hoogte in het binnenland. Het was meteen dui-
delijk dat deze plaats een vulkanische voorgeschiedenis had, met de typische hexagonaal 
gevormde basaltzuilen alom, vaak met vele gasbellen gevuld met zeolieten, met vooral 
analciem als glasheldere, kleurloze, doorschijnende kristalletjes.  
 
De interessante stukken lagen er dus zomaar voor het oprapen. Er waren duidelijk 2 soor-
ten moedergesteente. Het ene bruinig, met analciemkristallen tot 3 mm en het andere 
grijs, veel harder, met kleinere analciem kristallen van ongeveer 1 mm. Overal lag anal-
ciem, zo overvloedig zelfs, 
dat ik blijkbaar de enige 
was die daar nog in geïn-
teresseerd was. Dus op-
rapen en inpakken maar. 
Uiteindelijk was mijn huur-
wagentje behoorlijk 
beladen. Het was duidelijk 
dat de anderen hier al 
vaker geweest waren en 
dus andere mineralen 
zochten. Dan maar ook 
nog zoeken naar andere 
mineralen. En ja hoor, 
natroliet, soms roze ge-
kleurd door insluitsels van 
hematiet, en roze gme-
linietkristallen tot 1 cm 
groot (hoewel niet zo dui-
delijk herkenbaar) werden 
ook gevonden. 
 
Verder vonden we bladeri-
ge thomsonietkristallen 
vergroeid met natroliet en  

Weldborough 

 
Geonieuws 30(1), januari 2005  21 



Aggregaten van montmorilloniet van 
de Fieldwick’s Quarry, Weldborough, 
Tasmanië. Foto en verzameling 
Paul Van hee, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gonnardiet, en overgroeid met natroliet. Recent werden vondsten beschreven van chaba-
ziet en levyn en via X-stralendiffractometrie werd ook de aanwezigheid van gismondien in 
sommige specimens aangetoond. Heel zeldzaam zijn gyroliet, hydroxylapatiet (als kristal-
len kleiner dan 3 mm in plagioclaas), sanidien (in syeniet xenolieten) en tobermoriet (als 
massief wit materiaal dat gasbellen vult). Ook ulvöspinel komt er veel voor, maar enkel ui-
terst fijnkorrelig in sommige basaltzuilen). 
 
Omdat ik nog verder in Tasmanië naar mineralen zou gaan zoeken werden 2 dozen van 
dit materiaal naar België verzonden. Thuis werden alle specimen, die weliswaar 3 maan-
den onderweg bleven, uitgepakt, bekeken en in het ultrasoonbad gelegd voor reiniging... 
maar... 
 
Dedju. Een heel deel van die specimens vielen gewoon uiteen. En dan nog liefst die met 
de grootste analciem kristallen. Enfin, die van 3 mm, waar de andere maar 2 mm waren. 
Wat was daarvan de oorzaak ? Nagevraagd aan Steve Sorrell wat de mineralen waren 
die naast en in de analciem te zien waren. Het antwoord was kort en krachtig : montmoril-
loniet ! Dat was het probleem. Zolang alles in die basaltzuilen ingekapseld was, was de 
vochtigheidsgraad constant. Eenmaal buiten aan de oppervlakte begon het montmorillo-
niet te krimpen door waterverlies. Dat deel van Tasmanië heeft een vrij droog klimaat (niet 
te vergelijken met het zuid-westelijk deel van het eiland waar er meer dan 3 meter water 
per jaar uit de hemel valt). In het oosten is er af en toe zelfs bijna waterschaarste. De 
specimens vielen dan ook niet uiteen, zodat ik ze naar hartelust kon meenemen en ver-
zenden. 
 
Het spoelen en zuiveren in het ultrasoonbad liep echter faliekant af. Montmorrilloniet 
neemt in die omstandigheden zo veel water op dat het enorm opzwelt. Het resultaat is dat 
die uitzetting ervoor heeft gezorgd dat de analciemkristallen, die insluitsels van montmoril-
loniet bevatten, gewoon explodeerden. Alleen die kristallen die in de specimen zaten met 
hard basalt gesteente en géén open breukvlakken hadden bleven gespaard van open-
springen en kapotgaan. 
 
Eigenaardig toch. Het mineraal dat de voedingsbodem vormde voor (of de zaadjes voor 
de vorming van) kristallen van analciem werden achteraf ook de oorzaak van de afbraak 
van datzelfde analciem door het zwellen van de ingesloten montmorrilloniet-kern in de 
kristallen. En … spijtig genoeg is het zo dat Tasmanië nu juist dat ietsje te ver weg is om 
zomaar eventjes nog van dat goede spul te gaan halen. 
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Links : calcietkristal met analciem 
Rechts : een cocktail van natroliet, thomsoniet, analciem en montmorilloniet 
Foto's en verzameling Paul Van hee, 2003 
 
Een complete inventaris van de vondsten werd gemaakt door Steve Sorrell. 
Analciem komt voor als prachtig gevormde helder doorschijnende trapezoëders. Recent 
werd chabaziet en  levyn gevonden. 
Natroliet komt er voor als mooie witte tot kleurloze naaldvormige kristallen, en het is vaak 
vergroeid met gonnardiet. Gmeliniet komt frequent voor in diverse habitus. Kristallen zijn 
soms kleurloos met een delicaat rozig tintje, soms eerder oranje of zelfs roodachtig. Ve-
zelachtige gonnardiet is meestal overgroeid door natroliet. Ook phillipsiet komt frequent 
voor met natroliet, maar ook als verweringsproduct in en om felsische xenolieten. Te-
tranatroliet komt voor als kristallen tot 20 mm, meestal vergroeid met thomsoniet. Gy-
roliet komt zelden voor als kleine radiaalstralige aggregaatjes, hydroxylapatiet als xe-
nocrysten tot 3 mm groot en insluitsels in veldspaten (plagioclaas). Sanidien komt voor in 
syeniet xenolieten, tobermoriet als wit mat vulmateriaal in holtes in de basalt, en ulvö-
spinel  komt veel voor als heel fijne korrels. 
 
We merken nog op dat men uiteraard toelating moet vragen aan de eigenaar om in de 
groeve mineralen te verzamelen ! 
 
 
Epiloog : toepassingen van montmorilloniet / 
bentoniet 
 
Geen mineraal ter wereld heeft zulke uiteenlopende toe-
passingsgebieden als montmorilloniet : van smeermiddel 
voor boorpijpen tot schoonheidsproduct, in kweekvoer 
voor goudvissen, honden, katten, en als "metafysisch" 
gezondheidsmiddel (voor mensen). In (echte) medi-
camenten als absorptie- en vulmiddel, als vulmiddel voor 
verven, rubber en allerlei kunststoffen, in de papierin-
dustrie, in de landbouw, bij het bouwen van dijken en het 
waterdichtmaken van muren en gesteentelagen, in de 
waterzuivering, als katalysator in de petrochemie, het ont-
kleuren van olie, ontgiften van vijvers, in walsemulsies in 
de aluminiumindustrie. Je kunt het zo gek niet bedenken, 
of montmorilloniet is er goed voor...  
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Epiloog 
 
Xenocryst 
Xenocryst is een term die gebruikt wordt voor kristallen (of eerder korrels die uit één kris-
tal bestaan) die niet gevormd werden in het gesteente waar ze gevonden worden. Ze zijn 
met andere woorden door magma meegesleurd uit andere gesteenten.Dit heeft vooral te 
maken met magmadifferentiatie, waarbij delen van het magma door verschillen in omstan-
digheden of samenstelling anders uitkristalliseren. 
 
Xenoliet 
Een Xenoliet is een insluitsel van een gesteente dat al vooraf bestond in een magmatisch 
gesteente.Het kan een stuk oud oorspronkelijk gesteente zijn, of een stuk uit een deel van 
het magma dat vroeger gestold is met een lichtjes verschillende samenstelling. Het 
spreekt voor zich dat dergelijke xenolieten vaak aan de buitenzijde gedeeltelijk aangetast 
en opgelost zijn door het omgevende stollende gesteente. 
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De omgeving van Weldborough, Tasmanië. Foto Paul Van hee 2003.  


