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In dit nummer : 
• Epidoot 
• MKA-ers zoeken (en vinden) goud 
• Fossielen in Leuven en in Sint-Gillis-Waas 
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MKA-kalender 
 
Vrijdag 4 november 2005 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 
 

Marcel SWAENEN 
" Libisch woestijnglas" en "Expeditie ACAM november 2004" 

 
 
 
 
 
Marcel Swaenen, de voorzitter van onze zustervereniging ACAM, brengt ons deze avond unieke beelden. Na 
een korte, inleidende lezing over Libisch woestijnglas, vergast hij ons op een uitgebreide diamontage over de 
expeditie die enkele avontuurlijke ACAM-leden eind november 2004 ondernomen. De tocht ging met 
terreinwagens door gedeeltelijk ongekarteerd gebied (1500 km off-road) en was volledig zelfvoorzienend, 
omdat er 500 km in het rond geen menselijke beschaving aanwezig is ! Samen met hem doorkruisen we ZW 
Egypte, van Soedan naar het Noorden, en bekijken héél wat rotstekeningen waaronder één bijzonder mooie, 
die recent gevonden werd. Daarna rijden we over het Kébirmassief en door de Grote Zandzee (met o.a. de 
vindplaats van het Libisch woestijnglas) naar de Witte Woestijn. We sluiten af met een bezoekje aan de 
Zwarte Woestijn. Wondermooie beelden van streken die je zelden te zien krijgt, écht niet te missen dus ! 
 
 

Vrijdag 11 november 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 bibliotheek (open tot 20.00 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raad-

plegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze 
maand worden specimens van epidootkristallen van Mali aangeboden. Meer de-
tails hierover vind je elders in dit nummer.  
 

20.15 h  
 
 
 
 
Eind 2003 werd ik uitgezonden om een forensisch symposium op te luisteren in Melbourne, Australië (TIAFT 
voor de kenners), wat perfect gekoppeld kon worden met een bezoek aan Tasmanië. Verzamelaars hebben zo 
hun "Mekka's" die ze willen bezoeken. Tasmanië was er voor mij zo een.  

Paul VAN HEE 
"Tasmanië" 

 
E-mail contacten leerden me dat toevalligerwijze (?) de Mineralogical Society of Victoria een weekje excursies 
had laten organiseren door de MIneralogical Society of Tasmania, met name door Steve Sorrel (www. 
crocoite.com voor de ingewijden). Een uitgelezen gelegenheid dus. Omdat Tasmanië zoveel te bieden heeft, 
zowel op toeristisch als op mineralogisch gebied is dit het eerste deel van 2 voordrachten. Het eerste deel 
gaat  voornamelijk over de gebieden bezocht tijdens die uitstappen. Wie van crocoiet houdt zal moeten wach-
ten op deel twee. 
  
Titelpagina
Epidootkristallen van Val Punteglias, Graubunden, Zwitserland. Verzameling en foto Thomas Schüpbach, 
Ipsach, Zwitserland. Copyright Thomas Schüpbach. Zie het artikel over epidoot in dit nummer. 
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MKA-nieuws 
 
Personalia   
 
 

We vernamen het overlijden van de heer Paul Deroover uit Vilvoorde, in de leeftijd van 80 
jaar. Hij was al meer dan 20 jaar lid van de MKA, en een trouwe bezoeker aan Minerant. 
Wij bieden de getroffen familie langs deze weg ons oprecht medeleven aan. 
 
 

De affaire "Mines de La Gardette"   
 

 

Wie de nieuwtjes in de wereld van de mineralogie op de voet volgt weet dat 
er de laatste tijd heel wat te doen is geweest over de mijnen van La Gardet-
te. Er werden huiszoekingen bevolen, vervolgingen ingesteld en rechtsza-
ken aangespannen tegen strahlers die in de mijnen van La Gardette en 
Pontet sinds jaar en dag kwartskristallen en andere mineralen ontginnen. 
Blijkbaar was een en ander niet in overeenstemming met de wet, en de nog-
al groteske aanpak van de overheid deed veel stof opwaaien. Op een be-
paald moment zou men de mijnen volledig en onherroepelijk ontoegankelijk 

maken, en daartegen werd luidkeels door de mineralen-verzamelaars-gemeenschap ge-
protesteerd, o.a. via een web-site enquête, die blijkbaar wereldwijd gehoor vond. 
 
We ontvingen nu een brief van de burgemeester van de gemeente Bourg d'Oisans, met 
de mededeling dat de acties succes hebben gehad, en dat de genoemde mijnen volledig 
intact zullen blijven. Sommige mijningangen zullen inderdaad gedynamiteerd worden, 
maar het zal gaan met zwakke ladingen die zorgvuldig gelokaliseerd zullen worden. Alle 
maatregelen zullen omkeerbaar zijn, zodat indien er voldoende (zakelijke) interesse is, de 
mijnen desgewenst later terug kunnen geopend worden. Op deze manier is een belangrijk 
cultureel en historisch erfgoed van de totale teloorgang gered, dank zij de intensieve 
protesten van de mineralen-verzamelaars én professionele mineralogen en geologen. 
 
Wie hierover meer wil weten kan o.a. terecht op 
http://www.geopolis-fr.com/pontet-gardette-oisans.html en http://www.lagardette.com/ 
 
 

Personalia  
 

 
Op zondag 11 september 2005, om 10:37 h om precies te 
zijn, werd Natan geboren, eerste zoontje van Peggy 
Kennes en MKA-lid Erik Caluwaerts. 
 
Voor de liefhebbers van getallen : hij woog bij de geboor-
te 2.950 kg, en was 48 cm groot. Moeder, vader én zoon 
stellen het goed. Van harte gefeliciteerd !   
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Lidgeld 2006  
 

 
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2006 over te maken.  De ledenbijdrage 
is ongewijzigd t.o.v. dit jaar. 
 
• Belgische leden : In bijlage vindt u twee overschrijvingsformulieren voor uw lidgeld voor 

2006. Gelieve het formulier te gebruiken dat voor u van toepassing is (individueel of ge-
zinlidmaatschap) en het andere onmiddellijk te vernietigen (dan betaalt u geen twee maal 
!). Bezorg het overschrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling, 
dan verliest u het niet uit het oog (maak desgewenst gebruik van de memodatum). 

• Nederlandse leden : Gelieve uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitslui-
tend gebruik te maken van de Nederlandse postgirorekening 51 91 10. 

• Andere landen : Gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstig-
de, op de   M.K.A. rekening : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: BACBBEBB, t.n.v. MKA, 
Marialei 43, 2900 Schoten. 

 
De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is een gevolg van de veel hogere ver-
zendingskosten van het tijdschrift.  
Leden die voor 2005 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de 
code 'G' (op de lidkaart of de omslag van Geonieuws). 
Leden toegetreden na 1 september 2005 zijn reeds lid voor 2006 en dienen dus geen bij-
drage meer te storten.   
Door ook dit jaar uw lidgeld vóór 25 december te betalen, kunt u weer op de eeuwige 
dankbaarheid van de penningmeesteres en secretaris rekenen ! 
 

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
 

 
 
 
 

 
 

Noteer alvast in je agenda 
MINERANT 2006 
6 en 7 mei 2006 
Antwerp Expo 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
De beurzen die plaatsvinden begin november vind je in de beurzenkalender in het vorige nummer of 
op de website van de MKA - http://www.minerant.org/mka/beurzeneu.html
 
5-6/11  BE LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    35ste  INTERMINERAL - AGAB 
   Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel & fax 085 232939 

 
12-13/11 BE MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Foyer Culturel, rue Wilmet. 9-18 h. <francis-hubert@advalvas.be> 

en <users.skynet.be/fa450477/inscription.html>  www.quatrem.be  
12-13/11 LU LUXEMBURG. Luxexpo. <wolffjb@pt.lu> 
18-20/11 FI TAMPERE.  Pirrka Halli. 9-17/10-17 h. Beurs (M). <info@tampereenmessut.fi> 
18-20/11 DE BERLIN.  Messe Berlin am Funkturm, Halle 11.2. 10-18 h. Beurs. <info@berlin-

mineralien.de>  www.mineralis.de
18-20/11 DE STUTTGART-KILLESBERG. Messegelände. 10-18 h. Beurs. <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de>  www.kristall-galerie.de
19/11 NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsingel 5. 10- 17 h. 

Info : Info + 31 78 6156615, <www.geode.tk>  zie advertentie in dit nummer 
19/11 CZ OSTRAVA. Nova knihovna. <milos.duraj@vsb.cz>. 
19/11 DE BONN. Ortszentrum Dottendorf, Dottendorfer Str. 41. 11-17 h. <ernst.thomas@t-online.de> 
19/11 DE LEIPZIG. Ordnungsamt, Prager Str. 28. 10-16 h. <urban-mineralien-messen@t-online.de> 
19-20/11 DE NÜRNBERG.  opgelet : datum gewijzigd naar 3-4/12 !  
19-20/11 AT BADEN/WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. <heinz.soucek@aon.at> 

www.intermineralia.at  Beurs, tentoonstelling "Gold". 
19-20/11 GB CHELTENHAM. Cheltenham Racecourse, Prestbury Park, Gloucester. 10-17 h 

<info@rockngem.co.uk>  www.rockngem.co.uk
19-20/11 FR LATTES/MONTPELLIER (34).  Mas de Saporta, Côteaux-du-Langedoc, route de Palavas. 
19-20/11 FR CHÂTELLERAULT (86). Salle Camille-Pagé. Beurs. 
19-20/11 FR QUINCY-SOUS-SENART (81). Mère-Marie-Pia, rue de Combs-la-Ville (bij gemeentehuis). 
19-20/11 FR LEMPDES (63). Salle polyvalente. 
19-20/11 FR LANGON (41). Salle des fêtes. Beurs. 
19-20/11 FR LIMOGES (87). Restaurant Legrand, ZI Sud du Magré, rue Sismondi. Beurs. 
19-20/11 FR NICE (06).  Parc Phoenix, Promenade des Anglais (tegenover luchthaven). Beurs. 
19-20/11 IT BOLOGNA.  Palestra Arena Puccini c/o Parco D.L.F., via S. Serlio 25/2. 

<cavansite@hotmail.com> <astra72@tiscali.it> 
19-20/11 IT TRENTO (TN). Padiglione Trento Fiere, via Briamasco 2. <ducatiluciano@libero.it> 
20/11 DE ARNSBERG-NEHEIM.  Kulturzentrum, Berliner Platz. 10-17 h. <maulwurf-arge@web.de> 

www.maulwurf-arge.de. 
20/11 DE BAD HERSFELD. Bürgerhaus Hohe Luft. 10-17 h. <mwalter159080534@aol.com> 
20/11 DE BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. www.lions-butzbach.de
20/11 DE HÜCKELHOVEN. Mehrzweckhalle (Aula Gymnasium). 10-17 h. 
20/11 DE KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar. 10-17 h. 
20/11 DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. <boerse-wuerzburg@web.de> 

www.mineralienboerse-wuerzburg.de.vu.   
 
20/11 BE BERCHEM. Zaal Alpheusdal, Filip Williotstraat. 
   10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
   Info : Secretariaat ACAM, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat 
     03/ 6517926  <info@acam.be>  www.acam.be

 
26/11 NL AMERSFOORT.  Intres BV, Koninginneweg 1, Hoevelaken. Beurs 10-17 h. 
26/11 CZ BRNO. Kongresove centrum Brno. 9-16 h.<macalikova@kcbrno.cz>. 
26/11 CZ JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. 
26-27/11 DE OSNABRÜCK.  Berufsschulzentrum Stüvestraße. 10-17 h.  www.boerseos.de  
26-27/11 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h.   
26-27/11 DE ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 12-18/11-17 h. Beurs (M-F-J). 

 
202  Geonieuws 30(9), november 2005 



<peukert.mineralien@onlinehome.de> 
26-27/11 CH ZÜRICH. Messe Zürich-Oerlikon, Hallen 9.1 +  9.2. 10-18/10-17 h. 

<aussteller@mineralienboerse-zh.ch>  www.mineralienboerse-zh.ch
26-27/11 LU LUXEMBOURG. Centre Culturel Sandweiler. 10-18 h.<wolffjb@pt.lu> 
26-27/11 FR SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle Maurice Métrat, 10, av. De la République. Ruil-beurs. 
26-27/11 FR BORDEAUX. Hangar 14, Quai des Chartrons. Beurs (M-J-E). 
26-27/11 FR POITIERS (86).  Parc des Expositions, arènes de Poitiers. Beurs (M-F). 
26-27/11 FR JOUY-EN-JOSAS (78). Grand hall d'honneur HEC. Beurs (M-F). <patrick.bleno@wanadoo.fr> 
26-27/11 FR LE PRADET (83). Espace des Arts. Beurs. 
26-27/11 FR PONT-PEAN (35). Espace Beausoleil Galène. 
26-27/11 FR JUVISY-SUR-ORGE (91). Salle George Brassens. Ruil-beurs. 
26-27/11 FR VENISSIEUX (69).  Salle Maurice Metrat, 10 av. de la République. Ruil-beurs. 
26-27/11 IT NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni. 10-19 h. Beurs (M-F-J-E). <estrela.mail@estrela.it> 

www.parcoesposizioninovegro.it 
27/11 DE BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16 h.  
27/11 DE MÖNCHENGLADBACH.  Adolf-Kempken-Halle. <thomasnoll.mineral@gmx.de>  

www.minfoserkelenz.de.  
27/11 DE SCHÖPPENSTEDT. Eulenspiegelhalle.  
2-4/12 FR PARIS. Hotel Sofitel Forum Rive Gauche, 17 bvd. Saint-Jacques. 9-18 h. 

<fabienpelloux@hotmail.fr> 
3-4/12 DE DORTMUND. Messezentrum Westfalenhallen. 10-18 h. www.westfalenhallen.de  
3-4/12 HU BUDAPEST.  Kulturhaus, Rozsnyai u 3. 9-18/9-17 h. <koorszag@ koorszag.hu>. 

www.koorszag.hu
3-4/12 DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)  <riamayer@web.de>.  
3-4/12 IT ROMA. Ergife Palace Hotel, via Aurelia 619 (Largo Mossa. 9.30-19.30 h. Beurs (M-F) 
4/12 DE PFORZHEIM. Nagoldhalle. 10-17 h. <mineralien_ imhoff@s-direktnet.de> 

www.mineralienmuseum-pforzheim.de.
4/12 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. 
4/12 NL HEERLEN. Cornelius Huis, Heulstraat 2, Heerlen-Noord. Beurs (M-F-J-E). 
9-11/12 DE HAMBURG. Messe. 12-18/10-18/10-18 h.<info@mineralien-hamburg.de>  www.mineralien-

hamburg.de. Beurs, tentoonstellingen „Mineralien aus Russland“, „Türkis“ und „Fossilienland 
Schweden“. 

10/12 CZ PISEK. Prachenske muzeum Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. <prachmuz@pi.bohem-net.cz> 
10-11/12 DE KAISERSLAUTERN. Burgherrenhalle, Forststr. 2a. 10-17 h. <mwalter159080534@aol.com> 
10-11/12 CH BASEL. Mustermesse-Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <marcus.stauffer@balcab.ch 

mineralien-basel.ch
10-11/12 FR MARSEILLE. Centre des congrès, parc des expositions Chanot. Beurs (M-F-J-E). 
10-11/12 FR BOURGIVAL (78).  Centre Bouzemont, rue du Général-Leclerc. <cristalammonite.free.fr> 
10-11/12 FR SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
10-11/12 FR GUERET (23). Lycée Pierre Bourdan, Place Molière. Beurs. 
11/12 DE MOERS. Hotel van der Valk, Krefelder Str. 169. 11-17 h 
11/12 DE WILNSDORF/SIEGERLAND. Festhalle. 11-17 h.  
11/12 AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstr. 1. 9-16 h <siegfried.gottinger@ooe.gv.at> 
11/12 IT BUSTO ARSIZIO (VA). Centro Congressi Malpensafiere, via 11 settembre 16. 

<contabilita@colombopasqualesrl.191.it> 
17-18/12 DE KÖLN. Gürzenich, Köln-Centrum, Rathaus. 11-18 h. Beurs (E). 
17-18/12 FR LE BOURGET-DU-LAC (73).  Espace dla Traverse, Technolac. Beurs. 
17-18/12 FR CHATEAUPONSAC (87).  Salle Culturelle. Beurs. 
18/12 NL HAARLEM. Beijneshal (vlakbij het station). 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<beurzen@mineralennlc.nl> www.mineralennlc.nl/frame4.htm
18/12   DE LEHRTE. Kurt-Hirschfeld Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h.<chris.gornik@t-online.de> 
 
 

 
G

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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Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

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

Internationale beurs van mineralen en fossielen
19 november 2005, van 10 tot 17 h

MMIINNEERRAANNTT  22000066 
66  eenn  77  mmeeii 

  
  

BBoouuwwcceennttrruumm  --  AAnnttwweerrpp  EExxppoo  
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GEO-nieuws kort 
 

 
In memoriam : Cornelius 
Hurlbut, Jr.  (1906-2005)  

Rik DILLEN 
 

 
 
Alweer een monument uit de geschiedenis 
van de mineralogie is niet meer : Cornelius S. 
Hurlbut, Jr., overleed op 1 september 2005 in 
de leeftijd van 99 jaar. 
 
Hij werd geboren in 1906 in Springfield, Mas-
sachusetts, Verenigde Staten. Hij behaalde 
een doctoraat in petrografie aan de befaamde 
Harvard University. Hij werd er docent petro-
grafie, en later hoogleraar mineralogie. Van 
1949 tot 1960 was hij departementsvoorzitter 
van het departement mineralogie, en in 1972 
ging hij op emeritaat. 
  
Hij is vooral bekend geworden als auteur en 
co-auteur van diverse belangrijke boeken en 

meer dan 100 wetenschappelijke publicaties. Tussen 1941 en 1993, was hij de uitgever 
van de 15de tot de 21ste uitgave van het overal gebruikte leerboek "Dana’s Manual of Mi-
neralogy" (niet te verwarren met "Dana's system of mineralogy"). Hij was o.a. de auteur 
van "Minerals and Man", co-auteur van "The Changing Science of Mineralogy" (1964), en 
uitgever van "The planet we live on:  an illustrated encyclopedia of the earth sciences" 
(1978). 
 
Na zijn opruststelling begon hij zich meer en meer bezig te houden met gemmologie. In 
het begin van de jaren zeventig gaf hij een cursus over gemmologie aan de universiteit 
van Boston, en was met George Switzer co-auteur van de eerste uitgave van "Gemology". 
Hurlbut zetelde in de Editorial Review Board van "Gems and Gemology" van 1981 tot zijn 
overlijden. Hij schreef een aantal opmerkelijke artikels, zoals bvb. “A simple procedure to 
separate natural from synthetic amethyst on the basis of twinning” (Gems and Gemology, 
Fall 1986, pp. 130–139). Cornelius Hurlbut's naam blijft in de geschiedenis geboekstaafd 
als de persoon naar wie het mineral hurlbutiet genoemd is, CaBe2(PO4)2, een heel 
zeldzaam calcium-beryllium-fosfaat. 
 

[Foto : de 19de uitgave van Dana's Manual of Mineralogy] 
 
 

Fossielen in Leuven… Rik DILLEN 
 

 
Fossielen vallen wel buiten de scope van onze vereniging in het algemeen en dit tijdschrift 
in het bijzonder, maar enkele nieuwtjes uit deze wereld willen we jullie toch niet onthou-
den, omdat we aannemen dat bij alle mineralenverzamelaars op zijn minst toch een laten-
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te vorm van interesse aanwezig is voor die andere dingen die "in de grond" gevonden 
worden, namelijk fossielen. 
 
Sinds 10 september 2005 kun je in Leuven de tentoonstelling "Leven in Steen" bezoeken.  
Het is een verrassende tentoonstelling over de geschiedenis van het leven. Uitzonderlijke 
fossielen uit wereldbekende vindplaatsen tonen hoe uit eenvoudige organismen de huidi-
ge miljoenen soorten planten en dieren zijn ontstaan. Bizarre levensvormen uit lang ver-
vlogen periodes maken plaats voor steeds herkenbaardere dieren. Het was een traject vol 
hindernissen. Klimaatswijzigingen, zeespiegelschommelingen, inslagen van reuzenmeteo-
rieten en andere catastrofes bedreigden meer dan eens de bloei van het leven. 
Langsheen de oude stenen getuigen van de evolutie, is werk van gerenommeerde heden-
daagse kunstenaars te zien, die net als wetenschappers proberen de geheimen van 4 mil-
jard jaar verleden te vatten. 
 
Leven in Steen kwam tot stand dankzij de geologen van de K.U.Leuven. De wetenschap-
pelijke leiding ligt bij professor emeritus Pierre Bultynck, afdeling Historische Geologie van 
de K.U.Leuven en ere-diensthoofd afdeling Paleontologie van het Museum voor Natuur-
wetenschappen in Brussel, en professor Noël Vandenberghe, afdeling Historische 
Geologie van de K.U.Leuven. 
 
Artes.Leuven vzw is een samenwerkingsverband tussen de stad Leuven, de provincie 
Vlaams-Brabant en de KULeuven. Aan de tentoonstelling werd ook meegewerkt door o.a. 
onze zusterverenigingen Hona en Tellus. 
 
Praktische informatie 
 
De tentoonstelling "Leven in Steen" loopt van 
10 september 2005 tot en met 29 januari 2006 
op de museumsite in Leuven, Leopold 
Vanderkelenstraat 30.  
 
Openingsuren 
• dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag 

van 10 tot 18u 
• vrijdag van 10 tot 21:30u 
• zondag van 14 tot 18u 
• gesloten op 1 november, 25 december en 1 

januari 
 
Toegangsprijzen 
• Individuele bezoekers: 9 € 
• Kortinghouders : 7 € 
• Groepen (15-25 personen): 7 € pp 
• Kinderen tot 16 jaar, vergezeld door hun ouders: gratis 
 
Info en reservering 
T +32(0)16 22 45 64, F +32(0)16 23 89 30, http://www.artesleuven.be/nl/tentoonstelling.htm 
<artes@leuven.be>,   
 
Hoe de tentoonstelling bereiken ? 
Trein voordelige B-dagtrips vanuit alle NMBS-stations – trein tot station Leuven – lijnbus tot 

Maarschalk-Fochplein of ongeveer 10 minuten wandelen via de Bondgenotenlaan 
Auto ring rond Leuven (R23) – Tiensepoort – Blijde-Inkomststraat – ondergrondse parking 

Ladeuzeplein 
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… en in Sint-Gillis-Waas !
 

 
Op 2 september werd in Sint-Gillis-Waas het privé-museum 
"Huis van de evolutie" geopend. Het gaat om een initiatief 
van fossielenverzamelaar Luc Van Gysel. Hij bouwde een 
leegstaande supermarkt, die zowat aan zijn huis grensde, 
om tot een permanente tentoonstellingsruimte voor zijn gi-
gantische fossielenverzameling. 
 
In de vitrines liggen artefacten van meer dan 100 000 jaar 
oud, botten van de wolharige neushoorn en mammoeten 
van eigen bodem, grote zeeslakken uit Noord-Frankrijk, am-

monieten, schelpen en versteende planten uit heel Europa, een dinosaurus-ei, fossiele vis-
sen en prachtige trilobieten. Deze specimens worden chronologisch uitgestald in een 40-
tal vitrines. 

Luc 
Van Gysel 

 
Het gebouw is bijzonder smaakvol ingericht, met professionele museumkasten en een 
ronduit schitterend uitgekiende belichting. Zelfs sommige professionele musea zouden 
hiervan kunnen leren ! 
 
Op de openingsplechtigheid op 2 september waren naar schatting 200 aanwezigen, en 
voor mij persoonlijk was het eens een merkwaardige belevenis, zowel dorpsgenoten te 
ontmoeten als professionele paleontologen en geroutineerde fossielenverzamelaars uit alle 
hoeken van het land. De receptie was even verzorgd als de tentoonstelling, maar ja, daar 
hebben jullie niks meer aan ☺. 
 
Het Huis van de Evolutie is te bezoeken op zaterdag 
van 10 tot 12 en van 14 tot 17 h, en op zondag van 
10 tot 13 h. Groepen kunnen ook op bezoek komen 
op afspraak. 
 
Adres : Lage Kerkwegel 3, B-9170 Sint-Gillis-Waas 
Tel. 03 7707376 - <luvgysel@scarlet.be>  
www.huisvandeevolutie.net/
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geonieuws 30(9), november 2005  207 



Tijdschriften 
 
 
* LE CAILLOUTEUX # 186, 02.05 
 
1-5  Les pierres synthétiques 
 
* MINERAL NEWS 21(1), 01.05 
 
1/2/7  Rubies baked in brine 
1/3-5  Illinois-Kentucky fluorspar district symposium 
10-11  Genthelvite from the Franklin mine, a second 

occurrence 
 
* NAUTILUS INFO 29(6), 02.05 
 
99-108  Rondorfiet en almarudiet, twee nieuwe mi-

neralen uit de Eifel 
 
* MINERAL NEWS 21(2), 02.05 
 
1/2/15  Los Angeles County Museum acquires 

outstanding micromount collection 
1/3-5  Hunting for a lost type locality 
11-12  Minerals from Cresson mine, Cripple Creek, 

Colorado, USA 
12-14  Methane hydrate 
 
* LE CAILLOUTEUX # 187, 03.05 
 
1-5   Les minéraux découverts en Belgique 
 
* NAUTILUS INFO 29(7), 03.05 
 
99-108  Rondorfiet en almarudiet, twee nieuwe mi-

neralen uit de Eifel (deel 2) 
 
* LAPIS 30(2), 02.05 
 
8-12  Jamesonit 
13-19  Spektakulärer Pegmatitfund im östlichen 

Fichtelgebirge 
20-29  Gediegen Silber aus Schwaz : die Alte Zeche 

mit der Bertagrube und ihren Mineralien 
30  Kupferdendriten aus der Grube Clara 
30-31  Grube Bayerland bei Waldsassen - Der eiser-

ne Hut 
32/39-40  Neue Mineralien (Cadmoindit, Gjerdinge-

nit-Mn, Grenmarit, Kaliumarfvedsonit, Maikanit, 
Ovamboit, Riomarinait, Rudenkoit, Skaergaardit l 

33-38  Schöne Eisenrosenstufen aus dem Mörchner-
kar (Zillertal, A) 

 
* AMERICAN MINERALOGIST 90(1), 01.05 
 
13-21  Structure and luminescence characteristics of 

quartz from pegmatites 
122-  Relationships between SEM-cathodolumines-

cence response and trace-element composition 
of hydrothermal vein quartz  

 
 

* ELEMENTS 1(1), 01.05 
 
9-12  Fluids in Planetary Systems 
13-17  Ore-forming fluids 
19-23  Volatiles in magmatic-volcanic systems 
25-30  Water in the mantle 
31-37  Fluids, faulting and flow 
39-43  Extraterrestrial water 
 
* AMERICAN MINERALOGIST 89(11-12), 12.04 
 
1617-1624  The most reduced rock from the moon, 

Apollo 14 basalt 14053 
1784-1794  Quantitative mineralogy of the Yukon Ri-

ver system 
 
* LITHORAMA 32(3), 03.05 
 
1-4  Quelques réactions à l'extrémisme protectionnis-

te 
4-5  Nocarcentre, c'est fini 
8-10  Le filon de Pâques (Elba, IT) 
 
* GRONDBOOR EN HAMER 59(1), 03.05 
 
13-16  Gebruik en verwering van tufsteen in Neder-

landse monumenten 
 
* CANADIAN MINERALOGIST 42(6), 12.04 
 
1733-1738  Properties of fischesserite, a rare gold-

silver selenide from the De Lamar mine, Owyhee 
County, Colorado, USA 

1739-1745  Mazzettiite, Ag3HgPbSbTe5, a new mine-
ral from Findley Gulch, Saguache County, Colo-
rado, USA 

1745-1756  Jaguéite, Cu2Pd3Se4, a new mineral 
species from El Chire, La Rioja, Argentina 

1757-1770  Putzite, (Cu4.7Ag3.3)Σ8GeS6, a new mine-
ral species from Capillitas, Catamarca, Argentina 

1771-1776  Eyselite, Fe3+Ge4+
3O7(OH), a new mine-

ral species from Tsumeb, Namibia 
 
* MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 36(2), 03.05 
 
22-27  Verslag FEEG symposium 2005 
34  Oliveniet (Clara, Wolfach, D) 
 
* GEODE 29(10), 03.05 
 
4-9  Vulkanen in de Eifel 
9-15  De bronstijd, bakermat van ons metaal 
16-17  Gebergtegroei 
 
* LITHORAMA 32(5), 05.05 
 
3-9  Minéraux de Chine et leur provenance 
 
 

 
208  Geonieuws 30(9), november 2005 



Mineraal van de maand 
Epidoot 
 
Rik Dillen en Paul Van hee 
 
Er zijn niet zoveel gesteentevormende mineralen die soms ook spectaculair mooie kristal-
len met niet te onderschatten afmetingen opleveren. Epidoot is er daar eentje van. 
 
Epidootspecimens vinden we in vrijwel alle verzamelingen, van de privé-verzameling van 
een beginner tot de grootste musea, maar dat hoeft er ons niet van te weerhouden om 
epidoot ook eens een kans te geven als mineraal van de maand. Het gaat inderdaad om 
een mineraal dat in prachtige vormen (vele honderden !) voorkomt, in alle mogelijk 
denkbare kleurvarianten en een enorme vlakkenrijkdom. Het is dus des te merkwaardiger 
dat van een dergelijk populair mineraal de kristalstructuur pas een vijftigtal jaar geleden 
nauwkeurig kon ontrafeld worden. 
 
De formule is Ca2Al2(Fe3+,Al)Si3O12(OH). Het is een sorosilikaat waarin zowel individuele 
SiO4-tetraëders als Si2O7-groepen voorkomen (die op hun beurt zijn opgebouwd uit twee 
SiO4-tetraëders met één gemeenschappelijk hoekpunt, vandaar Si2O7 en niet Si2O8). 

 
Links : enkelvoudige SiO4-tetraëder, met Si in het centrum ervan, 
en een zuurstofatoom op de hoekpunten 
Rechts : Si2O7-groep, bestaande uit twee SiO4-tetraëders met één 
gemeenschappelijk hoekpunt (= zuurstofatoom) 
 
 

 
 
 
 

De structuur van epidoot, met boven- en onderaan een 
laagje Al[6] octaëders, verbonden door SiO4- en Si2O7-

groepen, en daartussen Fe[6] en Ca[8]-ionen. Figuur 
naar J.S. Smyth, 2005. 

 
 
Clinozoisiet, dat nog in 2002 tot mineraal van de maand gepromoveerd werd, is volkomen 
isostructureel met epidoot (vervang Fe3+in de formule van epidoot door Al en je hebt 
clinozoisiet).  
 
 
Epidootkristallen van Quenast, Brabant, België. Naar Goldschmidt, 1916 (op zijn beurt naar F. 
Stöber, 1895). 
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De ganse familie ziet eruit als volgt : 
 
clinozoisiet Ca2Al3Si3O12(OH) 
epidoot Ca2Al2(Fe3+,Al)Si3O12(OH) 
piemontiet Ca2(Al,Mn3+,Fe3+)3Si3O12(OH) 
strontiopiemontiet CaSr(Al,Mn3+,Fe3+)3Si3O12(OH) 
mukhiniet Ca2Al2V3+Si3O12(OH) 
dollaseite-(Ce) CaCeMg2AlSiO3O11(F,OH)2
allaniet-(Y) (Y,Ce,Ca)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH) 
androsiet-(La) (Mn,Ca)(La,Ce,Ca,Nd)AlMn3+Mn2+(SiO4)(Si2O7)O(OH) 
dissakisiet-(Ce) Ca(Ce,La)MgAl2(SiO4)3(OH) 
khristoviet-(Ce)  [1] (Ca,REE)REE(Mg,Fe2+)AlMn2+Si3O11(OH)(F,O) 
hancockiet (Pb,Ca,Sr)2(Al,Fe3+)3i3O12(OH) 

 

[1] REE = "rare earth elements", zeldzame aarden 
 
Zeker voor de eerste vijf familieleden is de gelijkenis treffend; voor de zes overige zou het 
wel eens om bastaardjes kunnen gaan… 
 
Alleszins zijn al deze mineralen monoklien, kristalklasse C2h-2/m. De roosterconstanten 
zijn a = 9.98 Ǻ, b = 5.64 Ǻ, c = 10.22 Ǻ, en β = 115°24'. De assen verhouden zich dus als 
a : b : c  = 1.592 : 1 : 1.812. De elementaire cel bevat twee formule-eenheden. 
 
Met een stuk over de 200 bekende vormen is epidoot een van de vlakkenrijkste 
mineralen. We gaan hier zelfs geen poging ondernemen om een overzicht te geven van 
de kristalvormen van epidoot. Het enige wat je moet onthouden is het feit dat epidoot bijna 
steeds prismatische kristallen vormt, die kunnen gaan van haarvormig over naaldvormig 
tot stevige prisma's. Het prisma bestaat soms uit zoveel vlakken dat het gestreept lijkt. Er 
is ook een kortprismatische, meer geblokte variëteit, die men wel eens "bucklandiet" 
noemt. Als gesteentevormend mineraal komt het ook voor als korrels,  microkristallijne 
massa's en overkorstingen. 
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Epidoot-XX tot enkele cm lang met prehnietnodulen van de 
streek ten ZW van Kayes, West-Mali. Foto's en copyright 
Chris Wright, Wright's Rock Shop. URL : zie literatuurlijst. 



We zetten de fysische eigenschappen op een rijtje in de volgende tabel : 
 
hardheid (Mohs) 6 à 7 
dichtheid ongeveer 3.3 
splijtbaarheid zeer goed volgens (001), minder uitgesproken volgens (100) 
breuk schelpvormig, oneffen tot splinterig, broos 
glans glasglans 
kleur zowat alle kleuren van de regenboog : alle denkbare tinten van o.a. 

groen, blauw, pistachekleurig, bruin, rood 
streepkleur grijs, bij hoger Mn-gehalte eerder donkerrood 

 
Epidoot is chemisch zeer stabiel, en kan bvb. zonder grote schade tot 970°C verhit 
worden. Zoals je al kon vermoeden bij het bekijken van de formules van de mineralen van 
de epidootgroep zijn een heleboel isomorfe vervangingen mogelijk, wat leidt tot allerlei 
overgangsreeksen tussen epidoot en andere leden van de familie, bvb. tussen clinozoisiet 
en epidoot door vervanging van Al3+ door Fe3+. Andere potentiële vervangers zijn de 
zeldzame aardmetalen en thorium. Hancockiet bevat naast Mn2+ ook nog Pb2+- en Sr2+-
ionen. De variëteit tawmawiet ("chroomepidoot") bevat Cr3+. 
 
Epidoot komt bijna overal op aarde voor, en kan op zeer uiteenlopende wijzen ontstaan. 
Dat het frequent voorkomt heeft natuurlijk in de eerste plaats te maken met het feit dat het 
bestaat uit heel veel voorkomende elementen : Ca, Al, Fe, Si en O en ook dat het kan 
ontstaan onder zeer uiteenlopende omstandigheden van druk en temperatuur. Het 
scenario is wel vaak gelijkaardig : zeer hete oplossingen werken in op kalkhoudende 
gesteenten, en voeren het opgeloste Ca, Si, Al en Fe mee om elders epidoot af te zetten. 
 
Wanneer in pegmatieten Ca-houdende silikaten opgelost worden (bvb. plagioclaas, 
hoornblende…) kan epidoot ontstaan uit de resterende oplossing. Epidoot ontstaat vaak 
ook bij contact-metamorfose, naast o.a. toermalijn, hoornblende en vesuvianiet. Op 
analoge wijze kan epidoot ontstaat bij metamorfose op grotere schaal, zgn. "regionaal 
metamorfisme", waarbij de calciumbron dan plagioklaas, pyroxeen, granaat of 
plagioklaasrijke gesteenten zijn, zoals bvb. gabbro. 
 
 

Epidoot-XX tot enkele cm lang met prehnietnodulen van de 
streek ten ZW van Kayes, West-Mali. Foto en copyright 
David Kalat, Rockshop.CZ. URL : zie literatuurlijst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Epidoot-XX van 
Tormiq, Baltistan, 
Pakistan. Photo 
courtesy of John 
Veevaert, Trinity 
Mineral Co. URL : zie 
literatuurlijst. 

 
Geonieuws 30(9), november 2005  211 



Heel mooie kristallen kunnen ontstaan als hydrothermaal 
omzettingsproduct van Ca-rijke silicaten in alpiene rekspleten. 
Verder komt het voor in ganggesteenten van koperertsen door de 
inwerking van hydrothermale oplossingen op basische 
ganggesteenten. Het komt ook vaak voor als opvulling in holtes in 
basalt. Alleszins moet de temperatuur voor de vorming van 
epidoot hoger zijn dan ongeveer 250°C. 
 
Het wordt vergezeld van o.a. kwarts, calciet, vesuvianiet, scapo-
liet, talk, wollastoniet, en diverse leden van de zeoliet-, veldspaat-, 
pyroxeen-, amfibool- en granaatfamilies. Zelfs maar een beperkt 
overzicht geven van alle vindplaatsen van epidoot is onbegonnen 

werk. MINDAT, de Internet-databank voor mineralen en mineralenvindplaatsen, vermeld 
2055 vindplaatsen waar epidoot in verzamel-waardige specimens gevonden kan worden, 
maar er zijn er ongetwijfeld véél meer ! Lukraak sommen we er een paar op die om een of 
andere reden belangrijk zijn in de ogen van de mineralenverzamelaars. 
 

• Knappenwand, Untersulzbachtal, Oostenrijk. Deze vindplaats heeft zeker de aller-
mooiste specimens van epidootkristallen opgeleverd. Er werden centimeters-dikke 
kristallen gevonden toe 40 cm lang ! Meestal zijn de kristallen van deze vindplaats 
vergroeid tot onregelmatige aggregaten en groepen. Merkwaardig zijn kristallen die 
verschillende keren gebroken zijn geweest, maar door de natuur vakkundig hersteld 
werden. Begeleiders op deze vindplaats zijn vooral calciet, albiet, apatiet en een haar-
vormige variëteit van ferro-actinoliet, "byssoliet". De vinplaats Seebachkar, Obersulz-
bachtal ligt in dezelfde geologische formatie als de Knappenwand, maar heeft bijlange 
na niet zulke mooie kristallen opgeleverd. Nog in Oostenrijk heeft de Söllenkar, 
Krimmler Achental  mooie kristallen opgeleverd tot enkele cm. 

• In Zwitserland is vooral de Kammegg, bij Guttannen bekend voor mooie epidootkris-
tallen tot 5 cm lang, in aggregaten tot 20 cm. Kleinere, maar daarom niet minder 
mooie kristallen werden gevonden in Arvigo, Val Calanca.  Op deze vindplaats komt 
het samen met prehniet voor (wat ook voor ons mineraal van de maand het geval is - 
zie verder). 

• Ook de streek van Bourg d'Oisans, Dauphiné, Frankrijk heeft zich niet onbetuigd 
gelaten voor wat betreft spectaculaire vondsten van epidootkristallen. 

• De beroemdste vindplaats in de Verenigde Staten is ongetwijfeld Prince of Wales Is-
land (Copper Mountain, Green Monster Mountain) in 
Alaska. Hier werden epidootspecimens geborgen van een 
gelijkaardige kwaliteit als die van de Knappenwand. Het 
moedergesteente bestaat uit granaatrijke metamorfe ge-
steenten met kwarts, epidoot, hematiet, amfibool, veldspaat 
en skapoliet. Het gesteente is erg poreus, en bevat altijd 
sterk verweerde granaat in de omgeving wat belangrijke in-
dicaties oplevert met betrekking tot de ontstaanswijze. Er 
werden kristallen gevonden tot 25 cm lang. Vergeleken met 
die van de Knappenwand zijn ze donkerder van kleur, en 
wat minder "slank". 

• In België komt epidoot vooral voor in diverse magmatische 
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gesteenten. De bekendste vindplaats is natuurlijk Quenast, waar epidoot voorkomt in 
radiaalstralige aggregaten of als beëindigde individuele kristallen, donkergroen van 
kleur. Begeleiders zijn kwarts, calciet, axiniet en kaolien (Hatert et al., 2002). 

• De vindplaats waar ons mineraal van de maand vandaan komt, de omgeving van de 
Sadiola gold mine ten zuidwesten van Kayes, Mali, werd maar een tiental jaar gele-
den ontdekt, en heeft epidootkristallen opgeleverd tot 3 cm, begeleid door grossulaar, 
vesuvianiet, prehniet en kwarts.  De Sadiola goudmijn is een open groeve, gelegen op 
80 km ten zuidwesten van Kayes. Geologisch is ze gesitueerd in de Sadiola breukzo-
ne (Kenieba-Kedougou) in een gekaoliniseerde kleihoudende saproliet zone. Met een 
productie van 12 ton goud per jaar is het de grootste mijn in Mali. De reserves worden 
geschat op 33 Mt met een concentratie van 3.2 g/t. 

 
Vanwege de talrijke schrijfwijzen van plaatsnamen in Afrikaanse landen, namen die in één 
land tientallen keren voorkomen en andere hindernissen, is het geen sinecure om een 
vindplaats enigszins nauwkeurig te lokaliseren op de landkaart. Het materiaal komt van de 
omgeving van Bendoukou/Bindougou/Bebdougou (de schrijfwijze mag je zelf kiezen), 40 
km ZW van Kayes, Sangara District, West-Mali. 
 
Epidoot werd lange tijd voor een variëteit van toermalijn gehouden, tot de Franse minera-
loog Haüy in 1801 aan de hand van een studie over de symmetrie van de kristallen 
aantoonde dat dat niet klopte : toermalijn is trigonaal, en epidoot monoklien. Het verschil 
is duidelijk te merken in de vorm van de doorsnede van kristallen. Hij stelde de naam 
"epidoot" voor, naar het Griekse επιδοσις ("epidosis", toegift, vergroting). Dit moet refere-
ren naar een grotere doorsnede in een bepaalde kristallografische richting t.o.v. de amfi-
bolen. Wat vergezocht toch… 
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Goudpannen met de MKA 
 
Eddy Vervloet, Herwig Pelckmans en 
Etienne Mans 
 
In het weekend van twee en drie juli zijn we op schitterend initiatief van Herwig Pelckmans 
gaan goudpannen in een riviertje bij Born. De plaats waar we moesten zijn was bij een 
bocht in een riviertje, op zo een vijftig meter van een landweg. Vijftig meter vol met 
onkruid van een meter hoog welteverstaan. Niet dat we daar last van hadden, want als 
keurig gastheer was Herwig al een uur of twee vroeger aanwezig, om een weg door het 
onkruid te banen. Volgens mij heeft hij daar ter plekke een koe of twee gedresseerd om 
dat voor hem te doen, want het pad had de allures van een snelweg… 
 
Op zaterdag waren we met een man of tien present. Een beetje druilregen probeerde de 
stemming wat te bederven, maar tevergeefs natuurlijk. Herwig had er voor gezorgd dat we 
onder wat dennenbomen zaten. Voor de nieuwelingen onder ons gaf Herwig even een 
demonstratie, en iedereen kon aan de slag. Uit een kleilaag waar het riviertje doorheen 
sneed een kilootje materiaal in je pan scheppen, en dan maar pannen. Na een half uurtje 
wassen hoort er dan nog een restje bezinksel over te blijven, waar hopelijk enkele schil-
fers goud in zitten. En inderdaad, er werden tientallen schilfers gevonden. Kleintjes, maar 
dat kon de pret niet drukken. Ook tot limoniet verweerde kubusjes van pyriet kwamen in 
de pannen terecht, tot een centimeter groot. 
 
De familie Handig was duidelijk niet aan haar proefstuk toe, en toonde grote bedrevenheid 
in het hanteren van de pannen, maar de vedette van de dag was zonder twijfel Etienne. 
Het is ons nu duidelijk waarom Etienne de bibliotheek heeft overgenomen. Goudpannen ? 
Etienne leest dan even alles wat we in huis hebben over dat onderwerp.  
 
Vindt hij toch wel een verwijzing naar een ‘Henderson pomp’ zeker. Een soort grote spuit, 
waarmee je slib uit de rivier zuigt. Etienne leest daar dan niet alleen over, hij steekt dat 
dan ook even in elkaar… hij geeft overigens al zijn geheimen prijs in het volgende artikel 
in dit nummer. En het werkte nog ook. Alleen… als hij slib opzoog spoot er achteraan een 
straaltje water uit dat ding, dus iedereen maar zorgen dat hij uit Etienne’s line of fire bleef! 
Voor wat er achter hem gebeurde had hij immers weinig oog… 
 
Al bij al een schitterende uitstap, die we volgend jaar zeker nog eens overdoen ! 
 
 
MKA-goudzoekers in Born, juli 2005. Foto's Etienne Mans. 
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De Henderson Pomp 
 
Etienne Mans 
 
Het eerste weekend van juli zouden we voor een eerste maal gaan goudpannen in de Ar-
dennen. Via enkele boeken uit de MKA bibliotheek probeerden we toch al wat theore-
tische kennis op te doen. 
 
In het boekje “Chercheur d'or en France” (K.195) van “Le Faucheur J.C.” staat een foto 
van een zekere mijnheer Henderson, een Engelsman met een heel grote pomp in PVC. 
Dit leek me wel mooi speelgoed om al het bezinksel uit de bedding van een riviertje te 
zuigen. 
 
In de garage vond ik een stuk PVC buis van 55 cm en 6cm doormeter, voldoende om een 
mini versie van die pomp te maken. Voor de zuiger had ik ook nog een membraam nodig 
en een draadstang met een handvat. Uit een restje triplexplaat werden twee schijfjes ge-
zaagd, iets kleiner dan de binnendoormeter van de buis en uit een oude voetbal alsook uit 
een stuk overschot van vijverfolie knipten we schijfjes iets groter dan de binnendoormeter. 
In alle schijfjes boorden we een gat van 7 mm in het center en met enkele moertjes en 
rondsels bevestigen we het geheel op een draadstang van 6 mm (de enige aankoop,  
0.79 cent per meter).  Achterin de buis voorzag ik een houten plankje om als geleider van 
de draadstang dienst te doen en aan het einde van de stang een houten blokje als hand-
vat.  
 
Een uurtje knutselen en klaar was de pomp. De verwachtingen waren hoog gespannen 
maar de vrees heerste dat al na enkele pompslagen onderdelen van de pomp het zouden 
begeven. We hadden dan ook bij de afreis een stuk vijverfolie, de rest van de oude voet-
bal, schaar en moersleutels meegenomen. 
 
Het is de bedoeling dat je de buis met ingedrukte zuiger onderwater in het zand duwt en 
dan snel de zuiger optrekt. Water, kleine steentjes en zand worden dan opgezogen en 
men laat alles via een zeef in een emmer of bak vloeien. 
 
 
De zelfbouw Henderson pomp. 
1. Houten plaatje om de draadstang te geleiden 
2. Moeren om te voorkomen dat je de zuiger uit de pijp duwt 
3. 2 triplex plaatjes met folie en leder 
 

1

2 

3
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Aan het werk met de zelfgemaakte Henderson-pomp. 
 
 
Na enkele minuten proefdraaien ter plaatse hadden we de handeling onder de knie en na 
twee dagen intensief gebruik, door mezelf en de collega’s, werkte alles nog perfect. Of de 
pomp er iets mee te maken had dat mijn oogst aan goudschilfers zeer goed meeviel weet 
ik niet. Mogelijk was er enkel beginnergeluk mee gemoeid. Op de foto’s zie je wel dat de 
keien en het zand al heel wat sleet aan pijp en zuiger 
hebben veroorzaakt. 
 
Met de opgedane kennis zouden we de pomp nu natuur-
lijk wel ietsje anders maken. Een iets langere pijp, zo’n 
75 cm is waarschijnlijk ideaal en iets harder hout in de 
plaats van de triplex voor de zuiger. De draadstang zou 
best 7 of 8 mm dik zijn voor een betere stevigheid. 
 
Wie zelf niet handig is, of niet graag knutselt kan voor 
een kleine 25 € (+ verzendingskosten) ook een kant-en-
klare Henderson pomp aankopen (zie foto hiernaast). Je 
moet daarvoor wel in Zweden zijn. Als je trouwens de 
website in kwestie bezoekt heb je zeker onmiddellijk zin 
om de pomp ter plaatse te gaan afhalen en gelijk ter 
plaatse aan de slag te gaan : 
http://www.guldstrom.se/emain6.htm 
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