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MKA-kalender
Vrijdag 1 april 2005
Maandelijkse vergadering in zaal "De Drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.

Video-verslag van de MKA-reis in
2004 naar Zuid-Afrika
Dorsan Van Poele
Alweer een schitterende MKA-reis, naar Zuid-Afrika deze keer. In september trok weer een groep
MKA-ers samen op reis, en een van de deelnemers, Dorsan Van Poele, legde de meest onvergetelijke belevenissen vast op video-tape. Voor de deelnemers aan de reis van grote gevoelswaarde,
voor wie er niet bij was een opwindend reisverslag doorheen mineralen- en dierenland. 75 volle minuten filmmontage laten we op u los, met de nodige commentaar !

Vrijdag 8 april 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
19.30 h

bibliotheek (open tot 20.00 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand wordt cornwalliet van Arizona aangeboden. Meer details
hierover vindt U elders in dit nummer.

20.00 h

Bijzondere algemene vergadering (zie agenda in dit nummer)

20.15 h
Piet KNIJNENBURG

Australië
Piet nam ons met woord en beeld reeds eerder mee op reis, onder andere naar Namibië. Toevallig
(?) werd dat prachtige land een jaartje later ook de bestemming van een MKA-uitstap. Eind vorig
jaar besloot Piet om eens een stevige trip te ondernemen naar Australië, met een bezoek aan de
zirkoon- en granaatvelden van de Hart's Range, de topaas- en aquamarijnvelden van Northern
Queensland, de saffiervelden van Central Queensland, enz. Het bestuur wil daarom nu reeds zijn
leden waarschuwen : komen genieten van deze voordracht kan je zodanig het water in de mond
geven dat je spontaan begint te sparen voor... een volgende MKA-reis ?

Omslagfoto
Mijngebouw in La Union, Spanje. Pentekening Dioni.
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Zaterdag 9 april 2005
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Practicum
Binnenkort is het weer Minerant en daar verzorgen we zoals gebruikelijk een determinatiestand. Bij wijze van voorbereiding gaan we vandaag nog eens flink aan de slag met het
edelstenen determineren.

Zaterdag 4 juni 2005
Gezellig samenzijn in 's Gravenwezel
Zoals elk jaar gaat ook in 2005 ons gezellig samenzijn weer door, maar deze keer in het lokaal
waar we vergaderen, namelijk "De Drie Rozen" in 's Gravenwezel, op zaterdag 4 juni 2005. Op het
menu staat
aperitief van het huis
entrecôte garni met frietjes
nagerecht
De prijs bedraagt 20 €, dranken niet inbegrepen. Er is voor de
liefhebbers rode en witte wijn voorzien, evenals de gewone bieren,
frisdranken, koffie en thee. We hebben ook een rondleiding door
het museum met gids aan 1 € per persoon voor wie geïnteresseerd
is. We beginnen de rondleiding om 15 h, en ze duurt ongeveer
anderhalf uur. Aan plaats is er geen gebrek; we kunnen bij mooi
weer buiten eten, anders in de grote zaal.
Graag voor 20 mei inschrijven bij Herman Reynders, Paul Van hee of Miel Danneels.

Gelieve er nota van te nemen dat de bibliotheek open is tot 20:00 h
stipt, zodat onze bibliothecaris ook kan genieten van het avondprogramma. We rekenen op uw begrip en medewerking in dit verband.

MINERANT 2005
23 en 24 april
Bouwcentrum - Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
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MKA-nieuws
Bijzondere algemene vergadering op vrijdag 8 april 2005
Op de jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw gehouden op vrijdag 11 februari 2005, werd het wettelijk voorziene quorum om de statutenwijziging
goed te keuren niet gehaald. Daarom wordt op vrijdag 8 april om 20.00u een bijzondere
algemene vergadering gehouden in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugdherberg), Eric
Sasselaan 2, Antwerpen. Op deze vergadering is het 2/3 quorum niet van toepassing. Het
verslag van de commissarissen zal eveneens op deze vergadering worden voorgesteld.
Enkel de effectieve leden zijn op de bijzondere algemene vergadering stemgerechtigd. De
toegetreden leden worden wel vriendelijk uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en er
eventueel vragen te stellen.
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een volmacht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn van
meer dan één volmacht. Het volmachtformulier vindt u in dit nummer.
Agenda bijzondere algemene vergadering, 8 april 2005, 20.00 h



1. Verslag van de commissarissen.
2. Statutenwijziging en aanvulling huishoudelijk reglement, zie tekst in Geonieuws 30(2),
30-34 (2005).
3. Aanstelling controleurs van de boekhouding.

* Volmacht
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin
van de algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze
tekst wordt aanvaard.

Ondergetekende (naam en voornaam),
........................................................................................................................................................................................................

effectief lid van M.K.A. vzw,

geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam),
.......................................................................................................................................................................................................

effectief lid van M.K.A. vzw,

om in zijn plaats op 8 april 2005 geldig te stemmen op de bijzondere algemene
ledenvergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.
Datum ...... / ....../...............
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Personalia
Op 24 januari 2005 overleed te Antwerpen in de leeftijd van 84 jaar Mevrouw Jeanne Alloo,
echtgenote van Prof. Dr. Em. S. Amelinckx, ere-voorzitter van de MKA. Wij betuigen langs
deze weg Prof. Amelinckx en zijn familie onze oprechte blijken van medeleven.

Lidkaarten
In bijlage bij dit nummer van Geonieuws ontvangt u de lidkaart voor 2005. Op MINERANT
zal ze weer van pas komen : de leden hebben immers gratis toegang op vertoon van de
lidkaart ! Indien u een gezin-lidmaatschap heeft, staat er een "G" achter uw lidnummer.
Op de lidkaart staan dan de namen van alle geregistreerde "mineralogisch geïnteresseerde gezinsleden". Al deze personen hebben recht op gratis toegang. Indien deze namenlijst niet meer actueel zou zijn, geeft u de correcties door aan de secretaris. Ook op MKAuitstappen zijn enkel de geregistreerde gezinsleden gedekt door de verzekering. U heeft
er dus alle belang bij dat de gegevens in ons bestand volledig en correct zijn.

Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant !
Vorig jaar maakten we de overstap van Minerant naar hét beurzencomplex bij uitstek in
Antwerpen, namelijk het zogenaamde "Bouwcentrum", dat ondertussen werd omgedoopt
tot "Antwerp Expo", aan de Jan Van Rijswijcklaan in Antwerpen. Dat werd, zoals je weet,
een succes !

Uw actieve hulp is dit jaar dan ook weer meer ONMISBAAR !
Wat praktische informatie
• Het toegangsgeld blijft 2.5 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te
betalen (maar zij mogen dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar
genieten van gratis toegang.
• Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met
een vooraf afgesproken beurtrolsysteem werken.
• De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom.
• Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met
het openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen om het nieuws van de
plaatswijziging te verspreiden. Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b.
uw uiterste best om met die middelen de meest efficiënte publiciteit te maken.
Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar het is voor de goede zaak.

Nét zoals vorig jaar is het ook deze keer van vitaal belang dat er véél volk
komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2005 gaat dus door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan
191 te Antwerpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen.
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Antwerp Expo (vroeger "Bouwcentrum") is sinds
1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en
de belangrijkste infrastructuur voor beurzen,
evenementen en congressen. Het centrum van 4 hectare heeft 22.120 m² infrastructuur
voor evenementen. Het spreekt voor zich dat wij niet het ganse complex gehuurd hebben,
maar we zullen alleszins meer ruimte hebben dan ooit tevoren. Antwerp Expo verwelkomt
elk jaar meer dan 50 beurzen en evenveel vergaderingen, evenementen en conferenties;
een trefpunt voor 7.000 ondernemingen en 1.200.000 bezoekers…
Antwerp Expo maakt deel uit van een groep, "Mexico" (Meetings, events, exhibitions &
congress centres"). Antwerp expo ligt op het kruispunt van de prestigieuze Van Rijswijcklaan en de Antwerpse Ring. In de stad en toch ook bij de autosnelweg : een unieke combinatie. Hoewel... door de werken aan de ring, die vroeger opgestart worden dan eerst
was voorzien... kan het wat moeilijker worden dan we gewend zijn. Maar een verwittigd
man is er twee waard !? Antwerp Expo heeft zijn eigen haltes van het openbaar vervoer,
met verbindingen in minder dan 10 minuten naar het centrum van de stad.

Oriëntatie-hulp :
Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) tram
2, richting Hoboken, die voor de ingang van Antwerp Expo stopt (ongeveer 10').
Tram en busverbindingen :
Tram 2 :
Bus 17 :
Bus 22 :
Bus 25 :
Bus 26 :
Bus 27 :
Bus 38 :
Bus 298 :

Linkeroever - Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Hoboken
Centraal station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - UZA
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Wilrijk - Bloemenveld
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Universitair Ziekenhuis (UZA)
Groenplaats – Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Neerland - Aartselaar
Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Middelheim
Merksem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Antwerpen Zuid
Berchem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Boom

Met de auto :
• Wegens de werken op de Antwerpse Ring zullen alle afritten gesloten zijn en enkel doorgaand
verkeer mogelijk zijn …
• Behalve vanuit Boom (A12), moet je vanop alle snelwegen de borden Singel (witte tekst op
rode achtergrond) volgen.
• Kom je met de auto vanuit Brussel (E19), vanuit Turnhout/Eindhoven (E34), Hasselt/Luik
(E313), Breda (E19) en Bergen-op-Zoom (A12) volg dan
Singel Zuid
tot aan de
Boomsepoort, dit is het kruispunt van de Singel met de Jan Van Rijswijcklaan. Daar sla je
linksaf onder de tijdelijke brug (=richting Boom). Voorbij Antwerp Expo draai je weer links :
gratis parkeergelegenheid op de Vogelzanglaan en Legrellelaan.
• Kom je van Gent (E17), volg dan Singel Noord eveneens tot aan de Boomsepoort, daar
rechts naast de brug (=richting Boom) en verder zoals hiervoor.

Actuele informatie omtrent de Ring-wegenwerken :
http://www.werkenantwerpen.be/
http://www.werkenantwerpen.be/img/visuals/poorten.jpg (plan)
http://www.werkenantwerpen.be/projecten/heraanleg_ring/routeplanning_heraanleg_
ring_tussenperiode/routeplanning_heraanleg_ring_hoofdperiode.aspx
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op http://www.mexicocentres.be/

Meer informatie over Minerant op :

http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html
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Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren vooraf
een duidelijke planning op. Als je één van volgende taken wilt uitvoeren, laat de
secretaris dan vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. Een
overzicht van de planning wordt later verdeeld. We rekenen er dan op dat je op die
momenten effectief aanwezig bent. Enkele taken :
• vrijdag 22 april, vanaf 8 h : opbouw
• zaterdag 23 april en zondag 24 april, van 9 tot 18 h :
ticketverkoop - secretariaat - bar - afwas - broodjes smeren
• zondagavond 24 april, vanaf 18 h : opruimingswerken !
Geef uw voorkeur (taak, tijdstip/pen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per
e-mail secretariaat@minerant.org, of via tel/fax 03 4408987. Doen ! Ook als het maar
voor één uurtje kan !

Voordracht "Over tsunami's en aardbevingen
De Geologische Kring TELLUS en de Geodynamics & Geofluids Research Group van de
Katholieke Universiteit Leuven organiseren op vrijdag 15 april 2005 een voordracht door

Prof. Dr. Manuel Sintubin
"OVER TSUNAMI’S & AARDBEVINGEN
Op zondag 26 december 2004 leerde de wereld een nieuw begrip ‘tsunami’. Een nooit geziene ramp speelde zich die dag af langsheen de kusten van de Indische Oceaan. Deze tsunami en de daaraan voorafgaande onderzeese aardbeving lieten weerom duidelijk zien met
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welke krachten onze levende planeet kan toeslaan. Nu deze ramp stilletjes aan van de voorpagina’s van de kranten verdwenen is, is de tijd aangebroken om even terug te blikken op
deze ramp en alles in een breder perspectief te plaatsen. Was deze catastrofe onvermijdelijk
? Had de hoge dodentol kunnen vermeden worden? Hoe zit dat nu met zo’n tsunamiwaarschuwingssysteem ?
Om op deze en andere vragen een antwoord te kunnen geven, gaan we trachten te achterhalen wat juist een tsunami is en wat het veroorzaakt. Eénmaal we dit weten, kunnen we ons
afvragen waar het risico op tsunami’s groot is. Hierbij kijken we ook terug in de geologische
tijd, op zoek naar ‘befaamde’ tsunamirampen. In deze voordracht zullen al deze aspecten
aan bod komen. We bekijken het gebeuren in de Indische Oceaan vanuit een tektonisch
standpunt. Ook zullen we onze aandacht richten op de Middellandse Zee en de Atlantische
Oceaan met de prangende vraag of deze catastrofe ook ons, hier in Europa, kan overkomen.
Uiteindelijk vragen we ons af wat we – als geoloog, maar ook als wereldburger – geleerd
hebben uit de catastrofe in Zuidoost-Azië.
Deze lezing gaat door op vrijdag 15 april 2005 om 20.00 h in de Asselberghszaal (ARDW
00.013), Instituut voor Aardwetenschappen, Redingenstraat 16 te Leuven. In het instituut is
parkeermogelijkheid voorzien.
Rekening houdend met de capaciteit van het auditorium, zouden wij het op prijs stellen indien
u uw aanwezigheid kon bevestigen (manuel.sintubin@geo.kuleuven.ac.be).
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij
Manuel Sintubin (K.U.Leuven, manuel.sintubin@geo.kuleuven.ac.be, 016326447),
Danny Alexandre (TELLUS, danny.alexandre@skynet.be, 016448616)
Noël Delanghe (TELLUS, noel.delanghe@pandora.be, 016530546).

Reizen naar Lavrion, Griekenland
Ook in 2005 zijn 2 reizen voorzien met vertrek in mei (reis # 24) en september (reis # 25), met een
reisduur van naar keuze 11 of 15 dagen.
Er is een nieuwigheid : tijdens het verblijf in Pacha Limani kun je desgewenst 3, 4 of 5 dagen verblijven op het eiland Serifos.
Data : voor reis # 24 is de vertrekdatum 25 mei 2005. De inschrijvingsdatum is in principe reeds voorbij wanneer je dit leest, maar wie weet, als je
héél vlug de organisator contacteert lukt het misschien nog wel. Reis # 25
is voorzien met vertrekdatum rond 15 september 2005.
Voor meer informatie kun je terecht bij de heer Piet Gelaude, telefoon en
fax 09/3771850, e-mail piet.gelaude@pandora.be

BTW-nummer van de MKA gewijzigd
Vanaf 1 april heeft de MKA een nieuw BTW-nummer :
BE 0417.613.407
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Beurzen en tentoonstellingen

MINERANT 2005
23 en 24 april
Bouwcentrum - Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
Voor meer informatie over Minerant kun je terecht bij Guido Cornelis,
Karel Van de Woestijnestraat 4, 2660 Antwerpen-Hoboken.
Tel. 0486 301163, e-mail guidocornelis@pandora.be
22-24/4
22-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
23-24/4
24/4
24/4
24/4
24/4
24/4
24/4
29/4-1/5
30/4-1/5
30/4-1/5
1/5
1/5
7/5
7-8/5
7-8/5
7-8/5
7-8/5
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USA DENVER (Colorado). Holiday Inn + Best Western, Denver Central. Beurs.
<mz0955@aol.com> www.mzexpos.com.
CAN MONTREAL. Centre Pierre-Charbonneau. Beurs (M-F). www.salonminerauxmtl.com
D
BAD EMS LAHN. Kurtheater und Marmorsaal, Römerstr. 10-17 h. Beurs (M-F). Tent.
"Mineralien aus dem Oberpinzgau" <geoagentur@aol.com> http://www.emsermineralientage.de/ (opgelet : datum in Lapis is fout !)
D
BAD SÄCKINGEN. Kursaal. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-E-J).
D
BREMEN. Bürgerzentrum Neue Vahr, Berliner Freiheid 10. 11-17/10-17 h. Beurs (M-F).
A
DORNBIRN/VLBG. Kulturhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <rufvandans@utanet.at>
D
STULLN. Reichart-Schacht, Freiung. 10-17 h. Beurs (M-E).
F
CREMIEU (38). Salle Sports et Loisirs, cours Baron-Raverat. Beurs (M-F-E).
<office.tourismecremieu@wanadoo.fr> www.cremieu.fr
F
DOMERAT/MONTLUCON (03). Centre Albert-Poncet. Beurs (M-F-J-E).
GB NEWARK. Newark Showground, Winthorpe, Notts. 10-17 h. Beurs.<info@rockngem.co.uk>
D
ALSDORF (AACHEN). Rathaus, Hubertusstr. 11-&è h. Beurs (M-F).
NL AMSTERDAM. Sportcentrum Universiteit Amsterdam, de Boelelaan 46, AmsxterdamBuitenveld (bij RAI treinstation). 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <evenement.administratie@geageologie.nl> www.gea-geologie.nl
D
DRESDEN. Lingnerallee, Zinzendorfstr. 5. 9-16 h. Beurs (M-F).
D
KIRCHHAIN BEI MARBURG. Bürgerhaus, Schulstr. 4. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
A
TRIEBEN/STEIERMARK. Freizeitheim. 9-17 h. Beurs (M). <brunokrestan@gmx.at>
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A
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F
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D
ILFELD/SÜLZHAYN. Gemeindesaal. 10-16 h. Beurs (M). <armin.kunze@planet-interkom.de>
NL HEERLEN. Corneliushuis, Heulstraat 2. 10-17 h. Beurs.
N
KONGSBERG. Mineralen-Symposium in het mijnbouwmuseum, Hyttegatan 3, N-3600
Kongsberg. Geen beurs, programma met voornamelijk voordrachten.
D
ASCHAFFENBURG. Unterfrankenhalle, Seidelstr. 2. 11-17/10-17 h. Beurs (M).
CH BUCHS. Berufsbildungszentrum. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J). <silvio.graessli@bluewin.ch>
D
ERFURT. Thüringenhalle. 10-17 h. Beurs (M).
F
THOUARS. Centre Jeacque-Prévert. Beurs (M-F). <sgpt@voilà.fr>
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CAN CALGARY. West Hillhurst Arena. Beurs. <waylynn@telusplanet.net>
USA COSTA MESA. <mz0955@aol.com>
A
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F
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D
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België is weer vier
mineralen rijker…
Eddy Van Der Meersche
Goede contacten onderhouden met zowel onze professionele mineralogen als met bevriende, verwoede verzamelaars/terreinwerkers, levert op tijd en stond wat nieuws op. Zo
ontvingen we van Dr. Frederic Hatert zopas enkele overdrukjes waarin vier nieuwe mineralen voor België worden voorgesteld. Ze laten ons - en de geïnteresseerde verzamelaars
- toe, namen te kunnen kleven op doosjes en dia's die tot nu toe met vraagtekens werden
versierd. Waarvoor dank !

Carriere de Hourt, Grand Halleux (Massief Van Stavelot, provincie Luik)
Enkele jaren geleden kwam deze vindplaats volop in het nieuws nadat enkele Waalse verzamelaars hier een nieuwe en interessante paragenese vonden met naast klassieke en
gemakkelijk te herkennen mineralen zoals arsenopyriet, ook een aantal nieuwigheden
voor België (scorodiet) alsook twee totaal onbekende mineralen.
Dit was de aanleiding tot een grondiger onderzoek, dat uitgevoerd werd in het laboratorium voor mineralogie van de Université de Liège, onder leiding van Dr. F. Hatert.
De aangevoerde specimens werden het voorwerp van een licentiaatsverhandeling van P.
Lefèvre. Naast de gemakkelijk te herkennen mineralen, werden twee onbekende en/of
moeilijk te analyseren mineralen beschreven. Voorlopig werden ze "Mineral A" en "Mineral
B" genoemd.
Diepgaander onderzoek leverde voor "Mineral A" de naam "graulichiet-(Ce)" op, een wereldprimeur. Onlangs werd ook het raadsel "Mineral B" opgelost.
Carminiet PbFe3+iAsO4)2(OH)2 - orthorhombisch
Carminiet komt voor als naaldvormige kristallen die meestal in bussels gegroepeerd zijn.
Dikwijls zijn ze vergezeld van korsten opgebouwd uit pharmacosideriet, en ze komen voor
in holten van de kwartsmatrix. Deze holten ontstonden na verwering van arsenopyriet, de
leverancier van As voor de vorming van arsenaten.
Carminiet is gemakkelijk te herkennen dank zij zijn karmijnrode kleur.
Vermelden we nog dat deze vindplaats enkele jaren geleden zeer interessante vondsten
opleverde waaronder een wereldprimeur : graulichiet-(Ce).
Kintoreiet PbFe3+3(PO4)2(OH,H20)6 - trigonaal
In 2001 werd voor het eerst gewag gemaakt van dit mineraal in de licentiaatsverhandeling
van P. Lefèvre. Gebrek aan voldoende materiaal leidde toen niet tot een defitieve naam,
maar wel tot "Mineral B", in afwachting van betere tijden. Het raadsel "Mineral B" kon nu
toch opgelost worden, al werd het een moeilijke bevalling. De grote gelijkenis met
verschillende andere mineralen en het samenvallen van pieken bij semi-quantitatieve
chemische analyse strooiden heel wat roet in het eten.
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Kintoreiet (Hourt). Beeldbreedte 1.3
mm. Collectie Ulg.
Foto en © Eddy Van Der Meersche
(2005)

Toch kwam met enige moeite nu het resultaat
en de naam: kintoreiet. Dit mineraal vertoont
kristallografisch heel wat gelijkenissen met andere Fe-AI-Pb-fosfaten, namelijk corkiet, hinsdaliet en plumbogummiet. Bij sommige van onze lezers gaat nu terecht een Clara-belletje rinkelen ! En jawel, kintoreiet is een zeldzaam mineraal dat ook in de Clara-mineralenparagenese voorkomt. Dit mineraal komt in de groeve
van Hourt voor onder de vorm van zeer kleine,
spitse rhomboëders waarvan de kleur varieert
van beige tot licht bleekgroen. Het werd in kleine hoeveelheden gevonden ten tijde van de
goede graulichiet-(Ce) vondsten.

Carrière de la Flèche, Bertrix (Provincie
Luxemburg)
Deze groeve ontsluit gesteenten die behoren
tot een vrij grote zone die in de geologie bekend staat als "de metamorfe zone van Libramont" en situeert zich ten zuiden van de Cambro-Silurische massieven. Ze loopt van Bertrix (W) tot Bastogne (0). Niet toevallig zijn dit
twee plaatsnamen die in de amateur-mineralogische wereld de laatste jaren steeds meer
interesse wekten als gevolg van interessante vondsten. Tijdens een voordracht maakten
we reeds kennis met de spectaculaire vondsten van acanthiet, zilver, goud, titaniet,
wulfeniet, cerussiet en pyromorfiet, enkele jaren geleden gedaan in Bastogne.
Bertrix leverde intussen ook vrij mooi en interessant materiaal op, waarbij vooral de zeolieten (stilbiet, chabasiet, laumontiet en natroliet) in de smaak vielen. Prachtig en relatief
groot zijn ook de vondsten van prehniet en pumpellyiet. Tussen al het relatief bekende
materiaal zaten echter twee minder gemakkelijk te identificeren mineralen, die nu hun
analyse en wetenschappelijke beschrijving kregen. Daarenboven gaat het in beide gevallen om zeldzame-aarde-carbonaten :
Calcio-ancyliet-(Ce) (Ca,Sr)Ce3(C03)4(OH)3.2H2O - monoklien
Verscholen tussen de prachtige zeolieten, waarbij we vooral stilbiet en chabaziet vermelden, zitten af en toe zeer kleine, spitse, dipiramidale kristallen. Ze zijn troebel en licht pistachegroen tot beige gekleurd. In de (schaarse) specimens die
we tot op heden te zien kregen, zitten de kristallen op de matrix
anders georiënteerd dan op de bijgevoegde figuur : de c-as loopt
parallel met de matrix (m.a.w. de kristalletjes liggen plat).
Een chemische semi-quantitatieve analyse leverde het bewijs op
van de aanwezigheid van een aantal zeldzame-aarde-elementen
waaronder Ce, Nd en La. Een X-stralen-diffractie-onderzoek leverde een diffractogram op dat zeer goed overeen kwam met een
analyse van calcio-ancyliet afkomstig uit Baveno. Calcio-ancyliet(Ce) is een zeldzaam mineraal dat tot op heden op slechts zes
plaatsen ter wereld voorkomt met als bekendste Baveno (Italie)
en Mont-St-Hilaire in Canada.
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Bastnäsiet-(Ce )/Synchisiet-( Ce) (Ce,La)(CO3)F / Ca(Ce,La)(CO3)2F - hexagonaal
Op een onderzocht specimen zitten kleine, bolvormige aggregaten op een ondergrond
van adulaar. De aggregaten zijn opgebouwd uit rozetten die bestaan uit uiterst dunne,
veelhoekige kristallen. Hun kleur varieert van wit over beige naar geel. Onderzoek wees
uit dat het hier ging om een mengsel van twee zeldzame-aarde-mineralen: bastnäsiet(Ce) en synchisiet-(Ce).

Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Dr. F. Hatert voor de informatie, E. Martens voor de kristaltekening en M. Blondieau en de Université de Liège voor het ter beschikking stellen van
foto-materiaal.
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Calcio-ancyliet-(Ce) (Bertrix).
Beeldbreedte 1.2 mm.
Collectie M. Blondieau
Foto en © Eddy Van Der Meersche (2005)

Dit artikel verscheen eerder in
Nautilus Info, maandblad van
Nautilus Gent,
29(5), 89-92 (2005)
Met dank aan auteur, redactie
en bestuur om dit artikel ook in
Geonieuws te laten verschijnen
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Mineraal
van de
maand
Cornwalliet
Rik Dillen
Cornwalliet van Wheal Phoenix, Cornwall, UK.
Foto en verzameling Rik Dillen

Deze maand zijn we nog eens bij de arsenaten aanbeland : de formule van cornwalliet is
namelijk Cu2+5(AsO4)2(OH)4. Wellicht is het de enige keer dat twee mineralen met dezelfde
formule (polymorfen dus) in een alfabetische lijst als de Glossary of mineral species, juist
op elkaar volgen. Het gaat om tweelingbroertje cornubiet.
De volledige familie ziet eruit als volgt :
pseudomalachiet
ludjibaiet
reichenbachiet
cornwalliet
cornubiet

Cu2+5(PO4)2(OH)4
Cu2+5(PO4)2(OH)4
Cu2+5(PO4)2(OH)4
Cu2+5(AsO4)2(OH)4
Cu2+5(AsO4)2(OH)4

monoklien
triklien
monoklien
monoklien
triklien

Monoklien...triklien... vaak voorspelt dat niet veel goeds op het gebied van eenvoud van
de kristalstructuur, en inderdaad, het is nogal een boeltje. De structuur van cornwalliet
werd tot in de kleinste details beschreven door Arlt en Armbruster in 1999, aan de hand
van een kristalletje afkomstig van de Clara mijn in het Zwarte Woud, Duitsland. De structuur van cornwalliet is bijna identiek aan die van pseudomalachiet. In beide mineralen kun
je (als je je atoombril hebt opgezet weliswaar) nagenoeg identieke laagjes zien die zijn
opgebouwd uit CuO6-oktaëders. Die laagjes zijn met elkaar verbonden door PO3+4-ionen
in het geval van pseudomalachiet, en door AsO3+4-ionen in het geval van cornwalliet.
Vermits het enige verschil is dat arsenaat-ionen wat groter zijn dan fosfaationen is het niet
verwonderlijk dat beide mineralen zo goed op elkaar gelijken (trouwens ook in hun eigenschappen).
De configuratie van de arsenaationen die de laagjes met elkaar verbinden is nogal verschillend in het isomorfe cornubiet, dat daardoor een gans andere symmetrie krijgt. Heel
dit verhaal is een sterk vereenvoudigde uitgave van de gedetailleerde werkelijkheid, en
wie het allemaal veel nauwkeuriger wil weten moet het hogervermelde artikel maar eens
opsnorren en... lezen. Een vergelijkende studie (cornwalliet t.o.v. cornubiet) werd ook gemaakt via FTIR-spectrometrie en Raman-spectrometrie door een groep Australische onderzoekers met o.a. Theo Kloprogge (bij wie ik (in Brisbane) het genoegen had eens te
mogen logeren) (Wayde N. et al., 2003).
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Cornwalliet-aggregaatjes op
bayldoniet. Penberthy Croft Mine,
St.Hilary, Cornwall, Groot-Brittannië.
Veldbreedte 9mm. Foto en
verzameling (copyright) Richard Bell.
http://www.mineralparadise.net/Cornwallite1.html

Zoals vermeld behoort cornwalliet tot de pseudomalachietgroep, en is het monoklien
(puntgroep 2/m). De roosterparameters zijn a = 4.59 Ǻ, b = 5.77 Ǻ, c = 17.34 Ǻ en β =
91.8°, met ruimtegroep P21/a (Strunz en Nickel, 2001). Het vormt microkristallijne, soms
radiaalstralige of botryoidale overkorstingen tot 1 mm dik. Ook zijn er talrijke types pseudomorfosen bekend van cornwalliet na andere mineralen (zie foto's). Voor kristallen met
waarneembare vlakken moeten we bij de scanning elektronenmicroscoop terecht, want
als kristallen al voorkomen zijn de afmetingen zijn vaak niet groter dan een paar micrometer.
De breuk is concoidaal, de hardheid in de schaal van Mohs 4.5, en theoretisch zou de
densiteit 4.17 moeten bedragen. Cornwalliet is opaak tot halfdoorschijnend, en de kleur
varieert in alle denkbare tinten van groen : lichtgroen, gifgroen, tot bijna groenzwart.
Cornwalliet is een koperarsenaat, en hoewel het wellicht niet direct in maagzuur oplosbaar is (ik heb daarover geen objectieve gegevens gevonden), is en blijft het een giftig
product.
Cornwalliet is aanwezig in talrijke voorkomens van secundaire kopermineralen, uiteraard
in het gezelschap van andere soortgenoten, zoals bijvoorbeeld oliveniet, cornubiet, arthuriet, clinoclaas, chalcophylliet, strashimiriet, lavendulaan, tyroliet, spangoliet, austiniet,
conichalciet, brochantiet, azuriet, malachiet en vele andere. Omdat er zoveel qua kleur op
elkaar lijkende secundaire kopermineralen bestaan, wordt het wellicht heel

SEM-opname van een aggregaatje van
cornwalliet-kristallen. SEM-opname MHNG,
verzameling Pierre Perroud.
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/images/c
ornwallite1_capgaronne.html
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Wheal Gorland, Gwennap,
Saint-Day omstreeks 1905.

vaak over het hoofd gezien bij op-zicht-identificatie. Dit wordt nog eens in de hand gewerkt door het feit dat nooit goed herkenbare kristallen voorkomen. Als je weet dat op
sommige plaatsen (zoals bijvoorbeeld in het gebied ten zuiden van Brixlegg, Tirol, Oostenrijk) meer dan 100 blauwe, groenblauwe, blauwgroene en groene kopermineralen
voorkomen kun je je inbeelden dat een juiste determinatie verre van gemakkelijk, zo niet
onmogelijk is zonder bijzonder veel geduld en gesofistikeerde apparatuur.
Ik denk niet dat we moeten uitleggen waar ethymologisch de naam "cornwalliet" vandaan
komt... naar de eerste vindplaats uiteraard, gelegen in Cornwall. Meer precies gaat het
om de Wheal Gorland, Saint-Day, Cornwall, ofte "het Tsumeb van de negentiende eeuw".
Het werd in 1846 beschreven door Zippe. Voor veel meer informatie over Wheal Gorland
verwijzen we naar
http://liroconite.britishrocks. com/Locations/ Wheal_Gorland/ wheal_gorland.html

Vele honderden vondsten van cornwalliet zijn wereldwijd in de literatuur beschreven, en
we zullen hier zelfs geen poging doen om je een volledige lijst voor te schotelen van alle
plaatsen waar ooit de aanwezigheid van cornwalliet werd vastgesteld. We hebben er min
of meer lukraak de interessantste uitgekozen om je een idee te geven.
We beginnen uiteraard met de plaats waar cornwalliet het levenslicht zag, namelijk Cornwall. Weinig vindplaatsen hebben zo'n historische belangstelling achter de rug als de
Wheal Gorland. De term "wheal" is afgeleid van het nog-oud-Engelsere "huel", dat een
betekenis heeft in de stijl van "puist", maar ook "mijn" (wellicht doelend op de vorm van
een typische storthoop van een mijn). Wheal Gorland ligt vlakbij het dorpje Saint-Day in
Cornwall. De mijn werd in gebruik genomen in de achttiende eeuw. Op 6 van de 7
niveau's werd voornamelijk koper gewonnen, op één niveau tin. Wheal Gorland is bekend
geworden om zijn talrijke mooi uitgekristalliseerde secundaire kopermineralen, zoals
clinoclaas, phosphophylliet, oliveniet enzovoort. Het is niet alleen de type-vindplaats voor
cornwalliet, maar ook voor o.a. liroconiet. Op sommige ogenblikken werden zoveel
interessante mineralen gevonden, dat de mijnwerkers gefouilleerd werden wanneer ze de
mijn verlieten. Het type-specimen bevindt zich in de collecties van het Natural History
Museum in Londen, onder referentie CT:MI1754. Ook op andere plaatsen in Cornwall
werd naderhand cornwalliet gevonden, oa. In het nabije Wheal Unity, Wheal Carpenter.
Nog in Groot-Brittannië werd het gevonden in de Potts Gill mine, Caldbeck Fells, Cumbria.

86

Geonieuws 30(4), april 2005

Geografische situering van St.-Day, waar de Wheal Gorland beschouwd wordt als de typevindplaats van cornwalliet.

In Frankrijk werd cornwalliet gevonden in de buurt van Sainte-Marie-aux-Mines, en vooral
in de Cap Garonne mijn bij Le Pradet, Var. Ook in de Clara-mijn en in Neubulach (Zwarte
Woud, Duitsland) werd cornwalliet gevonden, en verder in Reichenbach bij Hensheim,
Hessen. Een andere vindplaats van cornwalliet in Europa is L'ubietova, bij Banska Bystrica in Slovakije.
In de Verenigde Staten is vooral Nevada goed bedeeld met cornwalliet-vindplaatsen :
• Churchill County - Fireball mine, Truckee district
• Esmeralda County - E Metals mine, Weepah District (met oliveniet)
• Lander County - Little Gem mine, Cortez District
• Mineral County (what's in a name !?) - Rhyolite Pass, Fitting District
• Pershing County - olijfgroeve overkorstingen met cornubiet van Majuba Hill, Antelope
District
• Washoe County - met enargiet, malachiet, chrysocolla, oliveniet e.a. van de Burrus
mine, Pyramid District
In Utah werd cornwalliet gevonden in Gold Hill, Tooele County (Gaines R.V. et al., 1997).
De specimens die deze maand worden aangeboden komen uit Arizona. Ze werden in
1996 gevonden door Malcolm Alter in de Old Robertson claim, 6 km ten noordoosten van
Mayer. Op de meeste specimens zit ook wat oliveniet (donker olijfgroen) (J.W. Anthony et
al., 1995).

Geonieuws 30(4), april 2005

87

Literatuur
Anthony J.A. et al. (1995), "Mineralogy of Arizona", 3rd ed., University of Arizona Press, Tucson, 188
Arlt T., Armbruster T. (1999), " Single-crystal X-ray structure refinement of cornwallite, Cu5(AsO4)2(OH)4 : a
comparison with its polymorph cornubite and the PO4-analogue pseudomalachite", Neues Jahrbuch für
Mineralogie, Monatshefte 10, 468-480
Aubrey-Jones D. (2005), http://liroconite.britishrocks.com/Discovery/discovery.html
Bell, R. (2005), http://www.mineral-paradise.net/Cornwallite1.html
Berry L.G. (1951), " Observations on conichalcite, cornwallite, euchroite, liroconite and olivenite", Am. Mineral.
36(5-6), 484 e.v.
Embrey P.G., Symes R.F. (1987), "Minerals of Cornwall and Devon", British Museum (Natural History),
London
Gaines R.V. et al. (1997), "Dana's New Mineralogy", 8th edition, John Wiley & Sons, New York, 822
Martens W.N., Kloprogge J.T. et al. (2003), " The basic copper arsenate minerals olivenite, cornubite, cornwallite, and clinoclase : an infrared emission and Raman spectroscopic study", Am. Mineral. 88, 501-508.
Perroud, P. (2005), http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/images/cornwallite1_capgaronne.html
Strunz H., Nickel E. (2001), "Strunz mineralogical tables", E. Schweizenbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 447-448.
Zippe F. (1846), Böh. Ges. Abh. 4, 122
Anonymous (2005), http://www.gorland.com/

Dankwoord - acknowledgements
We zijn dank verschuldigd aan Pierre Perroud, David Aubrey-Jones en Richard Bell voor toelating om hun
foto's te publiceren in Geonieuws.
We owe our sincere thanks to Pierre Perroud, David Aubrey-Jones and Richard Bell for the permission to
publish their photos in Geonieuws.

Twee voorbeelden van pseudomorfosen
uit Cornwall, Groot-Brittannië..
Links een pseudomorfose van cornwalliet
na cupriet van de Ting Tang Mine,
Carharrack. Veldbreedte 10 mm.
Onderaan cornwalliet na liroconiet van de
Wheal Gorland, Saint-Day.
Beide foto's Copyright Richard Bell.
http://www.mineralparadise.net/Cornwallite1.html
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