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MKA-kalender
Vrijdag 6 januari 2006
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.
Herwig Pelckmans
Reisbelevenissen in Nevada en Oregon (USA)
De reis die Herwig en zijn gezin dit jaar maakte, was tot hiertoe één van hun mooiste reizen in de
Verenigde Staten. In veel opzichten was het een reis van uitersten. Dat kwam reeds tot uiting
tijdens de voorbereiding van hun tocht. Wát ze allemaal zagen, beleefden, vonden en af en toe ook
meenamen, verklappen we u lekker niet. Wáár ze naar toe gingen, ontrafelt u waarschijnlijk wel uit
de titel van de voordracht. Weet ù nog niet waarheen deze zomer ? Dan is dit dé avond die u zeker
niet mag missen !

Vrijdag 13 januari 2006
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 worden specimens van antleriet met carbonaatcyanotrichiet van de Jomac mine, Utah, USA aangeboden. Meer details hierover
vindt U elders in dit nummer.

20.15 h

J.J. Osinga en Con van As
"Op zoek naar mineralen in Noorwegen"

Deze avond laten we het woord aan 2 fervente Noorwegengangers. Gezien de geologie van
Noorwegen tamelijk complex is, is er ook een grote verscheidenheid aan mineralen.
Achtereenvolgens bezoeken we vindplaatsen in het zuiden, dan langs de westkust en tenslotte tot
in Narvik in het noorden. Niet alleen de mineralen komen aan bod, maar uiteraard ook het
natuurschoon, de toeristische toppers, musea en bezoekersmijnen. Kortom, het wordt weer een
avond als een fjord : adembenemend maar veel te kort !

Titelpagina
Australian Museum in Sydney, New South Wales, Australia. Foto Rik Dillen.
Inzet : cerussiet-kristallen van de Proprietary Block 14 mine, Broken Hill, New South Wales, Australia.
Specimen van 33.3 X 27 cm, kristallen tot 18 cm lang.
Foto © John Fields, verzameling Australian Museum (D32152).
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Zaterdag 21 januari 2006
U kon al eerder in Geonieuws lezen over de tentoonstelling
‘Leven in Steen’, die tot eind januari in Leuven loopt.
Aangezien het niet over mineralen, maar over fossielen
gaat, is het niet echt onze specialiteit, maar we dachten er
toch een midwinterse groepsuitstap van te maken, met name op zaterdag 21 januari. Herwig Pelckmans is benoemd
tot Chinese vrijwilliger om ter plaatse voor enig zinnig commentaar te zorgen. Herwig kennende komt dat dik in orde.
De bedoeling is dat iedereen op eigen kracht naar Leuven
komt. We spreken gewoon af aan de ingang van de
tentoonstelling. Zijn we met meer dan vijftien, dan zal de inkom 7 € bedragen, geraken we
daar niet aan, zal het 9 € zijn. Voor kinderen tot zestien is het bezoek gratis. Afspraak om
10 uur ‘s ochtends. Voor de liefhebbers zoeken we na het bezoek nog een taverne op
voor een hapje en/of een drankje.
De websurfers onder ons kunnen op http://
www.artesleuven.be/nl/tentoonstelling.htm wat
meer over de tentoonstelling lezen, en we verwijzen ook naar het vorige nummer van Geonieuws, 30(9), 205-206. Het adres is de Leuvense Museumsite, Vanderkelenstraat 30, Leuven.
Meer info en inschrijvingen bij Eddy Vervloet, details zie kaft. GSM van Eddy op de dag zelf 0495
58 80 70.

MINERANT 2006
6 en 7 mei
Antwerp Expo (ex-"Bouwcentrum")
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html

Onze allerbeste wensen voor een
gelukkig, gezond en ... steen-rijk 2006 !
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MKA-nieuws
In memoriam :
mevrouw Frida De Schepper

Hugo

Op 6 oktober 2005 overleed onverwacht mevrouw Frida De
Schepper, echtgenote van Herman Reynders, lid van het dagelijks
bestuur van de MKA. Zij is maar 65 jaar geworden, en Herman
heeft veel te vroeg van haar afscheid moeten nemen.
We bieden langs deze weg Herman en zijn familie ons medeleven
aan, en wensen hen veel sterkte toe in deze heel moeilijke tijd.

Lidgeld 2006
Heeft u uw lidgeld voor 2006 nog niet betaald ? Door voor 15 januari 2006 te betalen blijft
u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen !
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen :
België

Nederland

Andere landen

individueel

gezin

individueel

gezin

individueel

gezin

24,00 EUR

29,00 EUR

29,00 EUR

34,00 EUR

29,00 EUR

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

Samenaankoop boeken
Deze maand kun je via de MKA 2 boeken bestellen tegen gunsttarief.

ACHATE - AGATES
De must van het ogenblik voor iedere verzamelaar die geïnteresseerd is in alle facetten van de kwartsvariëteit agaat.
Kort overzicht van de inhoud : het ABC van agaat - duizend jaar
historisch overzicht - de historisch schatten van agaat (het
Agaat-paviljoen van Zarskoje Selo, Sint-Petersburg) - vormen
en structuren in agaat - vorming van agaat en ouderdomsbepaling - spiraaltekeningen in agaat - oorsprong van de kleur van
agaten - verwerking en toepassingen van agaat - natuurlijke
tekeningen in agaten - mijnbouw.
Geonieuws 31(1), januari 2006
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Verder vind je in het boek nog een overzicht van vindplaatsen in de ganse wereld met
onvoorstelbaar veel mooie foto’s, waarbij de tekeningen in het agaat bijzonder tot hun
recht komen. Sommige agaten zijn echte kunstwerken !
Het boek bevat 656 pagina's met ongeveer 2000 foto's van agaatspecimens, en verder
talrijke kaarten, foto's van vindplaatsen enz.
Duitstalige versie
Engelstalige versie
Engelstalige versie

softcover
softcover
hardcover

52 €
61 €
70 €

Khibiny (Chibiny), Rusland
Een prachtig en bijzonder interessant, en met veel zorg en
geduld samengesteld boek over de mineralen van het
Schiereiland Kola, Noord Rusland. Er is veel aandacht
besteed aan de geologie en de petrografie van het gesteente
uit het Chibiny gebergte. Er worden 70 verschillende
mineralen-vindplaatsen belicht. Ook wordt in het kort de
geschiedkundige en industriële ontwikkeling van het gebied
beschreven.
Maar het hoofddoel is de beschrijving van de 436 zeldzame
mineralen die in dit gebied voorkomen. De mineralenbeschrijvingen zijn vergezeld van 592 mooie kleurfoto's - en
opnames met de scanning elektronenmicroscoop. De literatuurlijst bevat 342 referenties.
Op het eind van het boek is er aandacht voor 35 mineralen met een twijfelachtige
geschiedenis waarbij de resultaten van het onderzoek onduidelijk zijn. Het boek weegt
eventjes 2.1 kg !
Het boek kost 150 € en wordt voor MKA-leden aangeboden aan de prijs van 130 €.
Voor beide boeken gelden de volgende modaliteiten :
De inschrijving wordt afgesloten op 10 januari 2006.
Het volledige bedrag moet bij bestelling betaald worden op bankrekening 441-461802196 (IBAN-code BE65 4414 6180 2196, BIC-code KREDBEBB)
t.n.v. Mevr. Nicole Van Vooren, Henricus Bracqstraat 8 - B-9030 Gent - Mariakerke
met de vermelding "Agaat" en/of "Khibiny"
Meer informatie nodig, of gaat het om een bestelling van meerdere boeken ? Tel. +32 (0)9
2273210, fax Fax +32 (0)9 2276604, e-mail
E-mail adres: geonicmineralen@pro.tiscali.be
De boeken zullen beschikbaar zijn vanaf maart 2006 en kunnen (moeten) afgehaald
worden op de maandelijkse vergadering. Omwille van het gewicht van de boeken (3.1
resp. 2.1 kg!) worden ze niet per post verstuurd.
Om praktische redenen moet je de afsluitingsdatum (10 januari 2006) héél strikt interpreteren.
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Als er voldoende kandidaten
zijn gaan we in 2006 met de
MKA opnieuw naar Namibië.
Voor een gedetailleerd programma is het nog te vroeg,
maar in ieder geval wordt het
een combinatie van natuur en
mineralogie. Wat de natuur
betreft zou zeker de Namib
woestijn (Sossusvlei, Death
vlei) , de Spitzkoppe (schitterende natuur en mineralen) en
uiteraard het befaamde wildMet de MKA naar Namibië !
park Etosha in het programma
zitten. Het mineralogische deel moet nog ingevuld worden, omdat het deels van
toelatingen afhangt. Mogelijkheden zijn : Karibib, Uys Myn, Tsaobis (een toevalstreffer
van de vorige reis), en nog andere mogelijkheden worden onderzocht.
De reis zou doorgaan in de grote vakantie 2006, streefdatum van 20 juli tot 6 augustus.
Gelet op de eerder avontuurlijke formule, rondreis met truck en op een aantal plaatsen
kamperen, is een soepele instelling qua comfort zeker vereist. Er wordt gestart met een
interesselijst. In geval van “overinteresse” zal de volgorde op de lijst bepalen wie er definitief kan inschrijven. Wie geïnteresseerd is kan dit laten weten aan Paul Vandevelde via email kompasvzw@telenet.be of telefonisch
+32 3 6649822 met opgave van naam en
aantal personen. Je naam komt dan op de
interesselijst. Zo blijf je op de hoogte.
Een verslag van de vorige Namibië reis,
geschreven door Rik Dillen, kan je lezen in
Geonieuws van december 2002. Zie
uiteraard ook de web-pagina van de MKA
http://www.minerant.org/MKA/ actueel.html

Themadag "Calciet in al zijn vormen"
De Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) organiseert onder de naam GAC
(Geologisch Activiteiten Centrum) themadagen over geologische onderwerpen in het gebouw van TNO-NITG in Utrecht. De themadagen zijn voor iedereen toegankelijk. NGVleden hebben vrij toegang, anderen betalen 1 €. De openingstijden zijn van 11.00 tot
17.00 uur.
Op 28 januari 2006 neemt de MKA als vereniging deel aan de themadag "Calciet in al zijn
vormen" met o.a. een voordracht van Ludo Van Goethem over
"Belgische calcieten", een tentoonstelling van Belgische calcieten en
een infostand over de MKA. Alle "verre" Nederlandse MKA leden
worden op de infostand verwacht… alle anderen ook trouwens. Voor
meer informatie (o.a. de routebeschrijving) kun je terecht op
http://www.gac.geologischevereniging.nl/
waar later ook het volledige programma zal verschijnen.
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Deze keer krijg je extra-veel tijdschrifteninformatie, met als bedoeling de achterstand in
te lopen die sinds enkele maanden ontstaan was
door plaatsgebrek in Geonieuws.

Tijdschriften
*

DER AUFSCHLUSS 56(2), 04.05

71-79 Sekundärphosphate aus dem Steinwaldgranit
von Hopfau bei Erbendorf, Oberpfalz
81-90 Andalusit, Disthen und Sillimanit aus dem ostbayerischen Grundgebirge
91-106 Erzlagerstätten und Industriemineralvorkommen im Länderdreieck Kasachstan-Kirgistan-Usbekistan
107-110 Mineralien von Grossklenau bei Tirschenreuth/Oberpfalz
111-132 Altes und neues vom Steinbruch Kalkhaus
bei Dechantsees
*

STEIN 32(1), 03.05

4-9 Mineralene på Skjerpemyr
18-21 Steinklubben 40 Ǻr.
22-27 Tucson 2005 - Grønne sten og uldne fossiler
*

the stars
101-104 High-pressure-high-temperature treatment
of gem diamonds
105-108 Growing diamond crystals by chemical vapour deposition
125 Li-phosphate minerals and storage batteries
*

8-11 Haüyn
13-24 Das Fluoritrevier Wölsendorf-Nabburg in der
Oberpfalz
25-27 Haüyn, Titanit und Apatit aus Niedermendig
28-29 Ungewöhnliche Kristallform : Laumontit aus
Südtirol
30/35-36 Neue Mineralien (Dellaventurait, Eyselit,
Hapkeit, Jaguéit, Putzit)
31-35 Almandin und Andalusit von Neualbenreuth,
Bayern
37-42 Praktische Mineralienfotografie (4)

MINERAUX ET FOSSILES 31(338), 04.05
*

25-33 Quartz gwindel : le mystère levé par l'image
34-37 Munich 2004
38-39 A propos des ras-de-marée (tsunamis)
*

FACETTEN 38(2), 04.05

24-25 Sainte-Marie-aux-Mines
26-28 Bergfreiheit Ramsbeck
*

AMERICAN MINERALOGIST 90(2-3), 03.05

304-309 Dellaventuraite, a new anhydrous amphibole from the Kajlidongri manganese mine, Jhabua
District, madhya Pradesh, India
428-440 Luminescence study of defects in synthetic
as-grown and HPHT diamonds compared to
natural diamonds
516-517 "Named amphiboles" : a new category of
amphiboles and a defined sequence order for the
use of prefixes in amphibole names
*

GEODE 30(1), 04.05

17-21 Goud in de Ardennen
23-24 Basalt en klimaat
*

LAPIS 30(4), 04.05

8-11 Blei, gediegen
13-18 Kieselhölzer aus Sachsen und Thüringen
19-27 Neu : Gadolinit, Aeschynit und Synchisit vom
Fleschsee, Binntal (Schweiz)
28 Moos-Achate
29-31 Silikatgärten
32-34 Axinit-Neufund in Conrwall, Südwest-England
35-37 Moldavite aus Ottendorf-Okrilla bei Dresden/
Sachsen
40-42 Eigenfunde (Kobaltblüte aus dem Steinbruch
Juchem ; Sanduhr-Brookit von Claro, Tessin ;
Tvedalen/Norwegen : Pegmatitmineralien selbst
sammeln ; Monazit aus der Rauris)
*

GEA 38(1), 03.05

6 Diamant wordt steeds minder zeldzaam
9-16 Goud en goudmineralen
17-20 Aardolie, van oorsprong naar productie
21-22 Krullen ? Magnetiet kan het ook !
23 Hydraulische stenenbreker
*

MINERALOGICAL RECORD 36(1), 02.05

Themanummer : China (138 pp.)

ELEMENTS 1(2), 03.05
*

62-63 Paul Ribbe and the Reviews in Mineralogy
67-72 Diamonds
73-78 Inclusions in sublithospheric diamonds :
glimpses of deep earth
79-89 Stable isotopes and the origin of diamond
91-95 Microdiamonds in Ultrahigh pressure metamorphic rocks
97-100 Meteoritic nanodiamonds : messengers from
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LAPIS 30(3), 03.05

AMERICAN MINERALOGIST 90(4), 04.05

745-748 Growth zoning and strain patterns inside
diamond crystals as revealed by Raman maps
525-638 Monazite geochronology (diverse artikels)
732-736 Clinoholmquistite discredited
*

MINERALOGICAL MAGAZINE 68(5), 10.04
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*

ASTRONOMISCHE GAZET 15(3), 06.05
*

Planeten en de maan in juni en juli 2005 - Chondrules in meteorieten - Meteorietenanekdotes
*

GEODE 30(2), 05.05

7- 13 Mineralen en vindplaatsen in Zuid-Noorwegen
13-16 Het zilver van Kongsberg
*

MINERAUX ET FOSSILES 31(339), 05.05

22-29 Niobite de Creuse et larvilaïte des Côtesd'Amor
30-38 Micrographie des surfaces cristallines
*

LE CAILLOUTEUX # 189, 05.05

1-3 Les roches orbiculaires
4-6 Un sublime bloc de cristaux de quartz découvert
en Suisse
*

CANADIAN MINERALOGIST 43(1), 02.05

Themanummer : Truth and beauty in metamorphism
(511 pp. !)
*

MINERAL NEWS 21(4), 04.05

1/2/10-11 Mapping the minerals of mars by the
European Space Agency's Mars Orbiter
1/3-5 Re-examination of some minerals from the
Cave-in-Rock area.
8-9 Abbreviated guide to modern worldwide locality
names
*

SCHWEIZER STRAHLER, mei 2005

2-13 Neues aus dem Schweizer Jura
14-18 Tochilinit vom Lengenbach
19-29 Le Chummibort, une nouvelle localité à arsénites et arséniates du Binntal
30-32 Jarosit und die Marsforschung
*

MINERALOGICAL MAGAZINE 68(4), 08.04

615-632 Skaergaardite, PdCu, a new platinum-group
intermetallic mineral from the Skaergaard
intrusion, Greenland
649-668 A new graphical presentation and subdivision of potassium micas
*

MINERALOGICAL MAGAZINE 68(6), 12.04

*

EUR. J. MINERALOGY 16(6), 12.04

1-2 Magnetit
2-6 Ausbruch des Mount St. Helens (Washington,
USA)
7-14 Strahlerporträt : Wolfgang José
15-17 Jubiläums-Ausstellung 2005
18-19 Alexandrit von Madagascar
*
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DER AUFSCHLUSS 56(3), 06.05

134-140 Zur Mineralogischen Sammlung des Senckenberh-Museums in Frankfurt a.m.
141-146 Neue Mineralfunde von pfälzischen Quecksilberlagerstätten (3) : Poyarkovit von Mörsfeld
147-155 Geologische Streifzüge durch Ostafrika :
der Südwesten Ugandas mit dem Queen Elizabeth Nationalpark
156-158 Tridymit neben Chalcedon auf Hornstein
aus den Euganeischen Hügeln.
159-171 Gedanken zujr Achat-Genese
172-176 Islands verheerendste Naturkatastrophe :
Zeugen der Spalteneruption am Laki 1783
177-182 Cobaltneustädtelit, Metatorbernit, Churchit
und Plumbogummit, vier von der ehemaligen
Grube Espuela de San Miguel bei Villanueva de
Cordoba, Spanien
183-189 Geologische Wanderungen in Andalusien :
die Peridotitmassive von Ronda, Prov. Malaga
190-196 Eisxen- und Manganoxid-Drusen im
Iberg/Winterberg-Massiv bei Bad Grund/Harz :
Hämatit als Rotpigment in den Randzonen
*

ROCKS AND MINERALS 80(3), 06.05

154-177 The occurrence of porcelaneous datolite in
Michigan's Lake Superior Copper District (2) : S.
Keweenaw, Houghton and Ontonagon Co., MI
180-185 Road-cut mineral occurrences of St. Lawrence County, New York
186-187 New York mining
188-193 Autunite, Daybreak mine, Spokane County,
Washington
194-196 Orpiment from Barneys Canyon, Salt Lake
County, Utah
198-199 Aquamarine from Mount Antero, Chaffee
Co., Colorado, USA
200-201 Looking at mineral properties
202-203 Amygdule
205-206 Julius "Julie" Weber (1914-2003)
206-207 Gary Grenier (1950-2004)
*

951-956 Scandium minerals in the miaroles of granite at Baveno, Italy
971-988 Grenmarite, a new member of the götzenite-seidozerite-rosenbuschite group from the
Langesundsfjord district, Norway
1009-1018 Epitaxial lateral overgrowth (ELO) : the
mechanisms of formation of sceptre, skeletal, cathedral and related quartz morphologies.

MINERALIENFREUND 43(2), 05.05

RIV. MINERAL. ITALIANA 34(1), 03.05

8-26 Traversella
28-40 Monticelli e covelli, Il "Prodromo della Mineralogia Vesuviana", un celebre libro pubblicato a
Napoli nel 1825
42-48 Beursverslagen (Torino, München,Novegro,
Rome)
50-52 Artroeite del Monte Somma-Vesuvio
54-55 Erniggliite, eccezeionale ritrovamento di erniggliite a Lengenbach, Valle di Binn, Svizzera
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56-58 Ettringite di Feriolo, presso Baveno, Verbania
*

MINERALOGICAL RECORD 36(2), 04.05

139-141 Died : Louis Perloff, 96 - Julius Weber, 89 Willard L. Elsing, 93
143-185 The Cripple Creek mining district, Colorado
189-194 Jack Halpern and his colourful collection
195-198 Criteria for selecting crystallized mineral
specimens for a display collection
215-217 Tucson mineralogical symposium : China !
219-223 New mineral descriptions (magakalsilite,
moëloite, monazite-(Sm), mottanaite-(Ce),
niigataite, nikischerite, novgorodovaite, paceite,
paratsepinite-Ba, paravinogradovite, percleveite(Ce), K-chloropargasite, potassicleakeite
*

MINERAL NEWS 21(5), 05.05

1/3-5 Recent discoveries in the lower cretaceous
rock formations of Central Texas
1/2 Mineral News to suspend publication ? Author
apathy reported as cause
9-11 Platinum Group Element minerals of the Atrato
River, Choco, Colombia
12 A mineral to add to the Cripple Creek, Colorado
list (anataas)
13-15 Documentation of mineral specimens

*

STEIN 32(2), 06.05

4-14 Nyfunn av mineraler i Norge 2004-2005
22-23 En HIlsen fra Terje Andersen på Haugalandet
29-34 Skuterud : et eventyrlig gruvelandskap
*

MINERAL NEWS 21(6), 06.05

1/2/8 Barrel calcites from Lohr quarry
1/3 A visit to the Shin-Otani Manganese mine, Japan
4-5 Segnitite and other secondary minerals at the
Ima mine, Lemhi County, Idaho
6-8 Colorado pioneer Nelson D. Wanemaker : prospector, miner and rancher
10-11 Before & after : an exceptional calcite from the
Mill Creek quarry, Polk Co., Oregon
*

GEA 38(2), 06.05

42-46 Vuurwerk : mineralen in vuur en vlam
47-50 Glimmers van de Wannenköpfe (Eifel)
51 Astropijpen bevatten waardevol materiaal
52-54 Ziekoon pseudomorf naar baddeleyiet
55-56 Geologisch monument Bouwepet, Friesland
56 Mineralogisch toerisme als redmiddel
*

GEOLOGY TODAY 21(3), 06.05

*

GRONDBOOR EN HAMER 59(2), 05.05

101-107 Extension tectonics in the Afar triangle
110-116 Building stones explaines : granite

*

MINERAUX ET FOSSILES 31(340), 06.05

*

18-21 La bourse de Tucson 2005
22-36 Nomenclature des minéraux - digressions
41-47 Glaucophane en Armorique méridionale
*

LAPIS 30(5), 05.05

5 Türkis-Fälschung aus China
9-11 Pezzottait
13-15 Sammeltour zum Bastenberg bei Ramsbeck
im Sauerland
16-19 Bedrnstein aus der Schweiz
20-22 Chinesisches Tagebuch
23-25 Alles Anatas was glänzt ?
26-30 Pezzottait von Ambatovita, Madagascar
31-32 Monazit und Apatit von der Saarschleife bei
Dreisbach im Saarland
33-34 Neufunde von Titanmineralien im Saarland
35 Bertrandit von der Turbenalp, Binntal
36-37 Der Schafkopf im Scharntal? Hollersbachtal
37-39 Heulandit-Neufund aus dem Südosten Islands
39 Zillertaler Zepter
40-42 Larzenbach und Hüttau im Pongau :
historische Kupferzeche und MIneralienmuseum
*
*

NAUTILUS INFO 29(10), 06.05
AGAB MINIBUL 38(6), 06.05

121-125 Peridot ou olivine ?
126-134 André Rostenne (1942-2005)
135-140 A la recherche du noir absolu (zwarte
marmers uit België)
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FACETTEN 38(3), 06.05

8-14 Antiquarische mineralogy [Paul Tambuyser]
16-17 Vulkanen in de Eifel
20-21 Voorzichtig met giftige mineralen !
*

GEODE 30(3), 06.05

6-10 Dendrieten
15-17 Rose Claire
*

MINERALIEN WELT 16(4), 08.05

10 Clara-News für Micromounter
13-37 Das Tujetsch - Mineralien einer klassischen
Strahler-Region in der Schweiz (III)
38-48 Die Blaue Kuppe bei Eschwege in Hessen
49-61 Spessartin- und Dioptas-Mineralisatioinen im
Kaokoland, Namibia
62-64 Mineralienfunde am Nöckelberg im Schwarzleotal, Salzburg
65-72 Achat-Magazin
*

LE REGNE MINERAL # 95, 06.05

6-27 Les sphalérites d'Aliva, Picos de Europa (ES)
29-35 Echos de la minéralogie française
37-47 Millau, ses minéraux, son viaduc ! (Aveyron)
48-50 Fiche de fîtes minéraux : Cornas
51-58 Le Musée Géologique de Lausanne (Suisse)
59- Techniques de prélèvement d'échantillons
minéralogiques
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*

RIV. MINERALOGICA ITALIANA 30(2), 06.05

76-87 Madagascar
88-103 Pezzottaite Ad Ambatovita in Madagascar
104-111 Titanite nel nord est del Madagascar
112-115 Quarzo ; colossali cristalli a Tsiroanomandidy, Madagascar
116-129 Rubini e zaffiri : corindoni policromi di Amboarohy, Ihosy, Madagascar
*

HONA 40(2), 06.05

*

UV WAVES 35(2), 06.05

2-3 White Knob quarry 2005
11-12 Two new minerals : bariolgite - larisaite
*

Tribulations orthographiques en minéralogie
53-57 Géocronite et jordanite
*

197-222 Serra dos Carajás - eine der größten Lagerstättendistrikte der Erde (Brazilië)
223-234 Schwaz-Brixlegger-Fundstellen : 3. Die Minerale vom Bergbau Maukenötz bei Brixlegg, Tirol
235-250 Morphologie, Paragenese und Geschichte
der Zeolithe vom Limberg bei Sasbach/Kaiserstuhl
251-257 Goildfundstellen in Deutschland dokumentiert auf Münzen
258-260 Paulkerrit von Folgosinho bei Guarda in
Portugal

AMERICAN MINERALOGIST 90(5-6), 06.05
*

ASTRONOMISCHE GAZET 15(4), 08.05

*

AMERICAN MINERALOGIST 90(7), 07.05

984-990 The origin of the green color of variscite
*

GEOLOGICA BELGICA 8(1-2), 03.05

33-42 Zeolites, prehnite and pumpellyite from Bertrix, Belgian Ardennes
135-145 Mineral chemistry of the Llaima pumice,
southern Chile : evidence for magma mixing
*

LE REGNE MINERAL # 64, 08.05

6-17 Sainte-Marie-aux-Mines 2005
21-23 Fiche de gîtes minéraux : Saint-Bresson
28-30 Ma collection, et après ?
31 André Rostenne (1942-2005)
32-33 Jusqu'où peut-on nettoyer les minéraux ?
34-41 Le kaolin et le quartz de Menez Molvé, Berrien, Finistère
42-46 Minéralogie des septarias du gisement "Laget", Rémuzat, Drôme
*

CANADIAN MINERALOGIST 43(2), 04.05

543-554 The optical analysis of minerals
689-694 Milotaite, PdSbSe, a new palladium mineral
species from Předbořice, Czech Republic
695-702 Kudriavite, (Cd,Pb)Bi2S4, a new mineral
species from Kudriavy volcano, Iturup Island,
Kurile Arc, Russia.
703-712 Rare sulphosalts from Vulcano, Aeolian Islands, Italy., vurroite, Pb20S,n2(Bi,As)22S54Cl6
747-758 Bobtraillite, a new mineral species from
Mont-Saint-Hilaire (incl. relationship to benitoite
and wadeite
769-794 Liddiocoatite and associated species from
the McCombe spodumene-subtype rare-element
granitic pegmatite, NW Ontario, Canada

1108-1115 Wakabayashilite : crystal structure, pseudosymmetry, twinning and revised chemical formula
1163-1166 Niksergievite, a new phyllosilicate related
to the surite-ferrisurite series
1177-1185 Dissakisite-(La) from the Ulten zone peridotite (Italian Eastern Alps) : a new end-member
of the epidote group
1186-1191 Mazzite-Na, a new zeolite from Boron,
California
*

*

MINERAUX ET FOSSILES 31(341), 07.05

16-18 La bourse de Paris, 03.05
36-48 Nomenclature des minéraux - digressions. 2.
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MINERALOGICAL RECORD 36(3), 06.05

235 Died, Joseph J. Lhoest, 68
239-272 The Devonshire mineral collection of
Chatsworth House
275-280 Tuperssuatsiaite from the Bortolan quarry,
Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil
285-301 Tucson show 2005
*

ELEMENTS 1(3), 06.05

135-137 Genesis : rocks, minerals and the geochemical origin of life
139-143 Geochemical connections to primitive metabolism
145-149 Mineral catalysis and prebiotic synthesis :
montmorillonite-catalyzer formation of RNA
151-156 Geochemical influences on life's origins and
evolution
157-161 Sketches for a mineral genetic material
178 New minerals : help or hindrance ?
180 Vurroite, after Filippo Vurro
*

Bijlage : Mineralogical Association of Canada 19552005

DER AUFSCHLUSS 56(4), 08.05

LAPIS 30(6), 06.05

9-11 Steckbrief : Kinoit
13-23 Kalisalzbergbau an Werra und Ulster (DE)
24-43 Xianghuapu - grüner Fluorit der Superlative
44-51 Neufunde am Schaarschacht, Johanngeorgenstadt, Sachsen
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*
*

GEODE 30(4), 08.05
EXTRALAPIS # 28, 07.05

Themanummer 100 pp. : Binntal (incl. Lengenbach)
*

*

7-11 Nieuwe gegevens over enkele mineralen van
Bertrix (Luxemburg, BE)

CANADIAN MINERALOGIST 43(3), 06.05
*

899-909 Mineralogical data on salzburgite and paarite, two new members of the bismuthinite-aikinite
series
919-934 Lead-antimony sulfosalts from Tuscany
(Italy). VIII. Rouxelite, a new sulfosalt from Buca
della Vena mine, Apuan Alps
965-972 Pautovite, CsFe2S3, a new mineral species
from the Lovozero alkaline complex
973-988 TEM and X-ray study of syntactic intergrowths of epistolite, murmanite and shkatulkalite
1019-1026 Strontioginorite : crystal structure analysis and hydrogen bonding
1027-1054 Manganilvaite, a new mineral species of
the ilvaite group from Pb-Zn skarn deposits in the
Rhodope Mountains, Bulgaria
1055-1060 Terlinguacreekite, Hg2+3O2Cl2, a new mineral species from the Perry Pit, Mariposa mine,
Terlingua mining district, Brewster County,
Texas, USA
1061-1064 Elsmoreite, cubic WO3[0.5H2O], a new
mineral species from Elsmore, NSW, Australia
1125-1126 Potassic-carpholite and the myth of Centerville, Idaho
*

MINERAL NEWS 21(8), 08.05

1/2/6 Wavellite in Central Florida
1/3/5 Zalesiite from the Gold Hill mine, Toole County, Utah
4/13-145 Glacier Peak mining update
7 Sale of important mineral collections by museums
8 New cyanotrichite find
9-11 Ruby and fluorescence
11 Kerhonkson, N.Y. selenite locality gone
12 Heliodor revealed
*

AGAB MINIBUL 38(7), 09.05

145-154 Promenade géologique autour de Louvainla-Neuve, sur les traces du chevalier François de
Burtin
155-157 Felbertunnelmuseum, Mittersil, Autriche
158-162 Smithsonite
*

MINERALIEN WELT 16(5), 10.05

4-8 Sainte-Marie-aux-Mines 2005
10 Clara-News für Micromounter
14-37 Die Grube "Wolf" in Herdorf
38-47 Ferro-Axinit und Fluorapophyllit von Bergsdalen, Vaksdal bei Bergen, Westnorwegen
48-51 Magnesio-Axinit von Tubusis (Namibia)
52-53 Neue Dioptase aus Peru
54-62 Geologie und Mineralien der Zn-Pb-Cu-AgLagerstätte Charcas, San Luis Potosi, Mexiko
63-72 Achat-Magazin
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NAUTILUS INFO 30(1), 09.05

UV WAVES 35(3), 08.05

2-10 Willemite
*

FACETTEN 38(4), 08.05

12-23 Fort Drum Crystal mine, Okeechobee, Florida,
USA, een vindplaats van fossielen en mineralen
in een unieke combinatie
*

MINERALIENFREUND 43(3), 08.05

1-2 Eisenblüte
3-8 Rutil
9-10 Lilafarbiger Schimmer aus der Kluft W46
11-15 Die zweite grosse Kluft am Planggenstock
16-20 Ein bedeutendes Buch über die Mineralien der
Valchiavenna (I)
*

GEOLOGY TODAY 21(4), 08.05

153-157 Minerals explained : halite
*

MINERAL NEWS 21(7), 07.05

1/2 Green garnet ("demantoid") from Iran
1/3-4 Minerals of the Scratch Awl mine, Philipsburg
mining district, Granite Co., Montana, USA
8 Bullabulling emerald deposit, Western Australia
9 Ukraine mineral collecting
9 Impressive display plans for Tucson 2008
10 Chrysanthemum stone
11 Variscite from Utah
12 Microminerals from a little prospect on Socorro
Peak, Socorro County, New Mexico USA
13 The Thomas S. Warren Museum of fluorescence
14-15 Diamond localities - part 1
*

MINERAUX ET FOSSILES 31(342), 09.05

16-21 Sainte-Marie-aux-Mines 2005
22-30 La peninsula de Kola (Russie)
45-56 Epidote en Bretagne
*

SCHWEIZER STRAHLER 39(3), 08.05

2-6 Sensationelle Zepterquarze aus dem Ticino
7-8 Matterhorn im Beryll
9-12 Erschwerte Abstiege (Haslital, Bern, CH)
17-20 Der Weg einer Schweizer Mineralstufe
21-27 Die Verlegenheitskluft am Feldbach
28-31 Neues aus der Dolomitzone LengenbachMässerbach
*

ERUPTION # 7, 07.05

10-18 Jules Verne, romancier des colvans
19 Gunung Colo
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20-21 La vallée de Chaudefour (Parc des Volcans
d'Auvergne)
29-30 Alain de Goër, géologue de terrain
31-42 Sancy, Mont-Doré
43 Supervolcan : les riques ?
47-50 Ambrym et la Fraiseur de Pluie
*

DER AUFSCHLUSS 56(5-6), 09.05

Themanummer (133 pp.) : "Die Grube Lengenbach
und ihre Mineralien"
*

GEOLOGY TODAY 21(5), 09.05

170-172 Salts of the Andes
182-186 Karl von Raumer : a pioneer of German military geology
187-190 The rich hill of Potosi
*

22-24 Keswick mining museum (Lake District, GB)
*

Themanummer : 40 jaar HONA
*

1/3-4/9 Stakactites from Prospect Park, New Jersey
5-6 Micromineralogy of the Blue Monster Mine, California
7 Rediscovery of a classic ironsulfate locality in Argentina
10-11 Jay Linninger collection auction (6-7/5/2005)
11 Forrest Cureton species collection sold
12-13 American classics (chalcocite from Connecticut ; L.A. Co. Museum donation ; copper from Michigan ; Laughs at the Barton garnet mine tour)
14-15 Dr. Steven Chamberlain
*

GRONDBOOR EN HAMER 59(3), 08.05

45 Datering van de Nederlandse ondergrond
46-53 Dateren met koolstof isotoop 14C
55 Optische datering : klok in het zand
56-58 Duinen laten Texel groeien
59-67 Dendrochronologie
68-72 Tefrochronologie (op basis v. vulkanische as)
*

AUSTRALIAN J. MINERALOGY 11(1), 06.05

3-6 How fast do minerals grow ?
7-11 Threadgoldite from the South Alligator Valley
uranium field, Northern Territory, Australia
13-24 Digital combination photography : a technique
for producing improved images of microscopic
crystals
25-26 Okenite from the Perseverance Nickel mine,
Western Australia
27-33 Manganaxinite from Pyle's limestone near Benambra, and ferroaxinite from Corop, Victoria
34 Broken Hill mineral collections sold in the early
days
35-37 Hourglass sand patterns in gypsum crystals
from sourhern South Australia and Western Australian localities
*

MINERAL NEWS 21(9), 09.05

ROCKS AND MINERALS 80(5), 09.05

316-332 Colorado mineral collecting localities
333-337 Some pseudomorph localities in Wyoming
338-342 The agate rooms of Tsarskoye Selo near
St.-Petersburg, Russia
344-348 Sylvanite
350-355 News from Japan - part 2
358-359 The Arrowhead Prospect, Slick Rock, San
Miguel County, Colorado
360-362 A new technique for displaying mineral
photomicrographs
363-364 Lava, magma and volcanoes
365-366 Gangue
367-368 George Feist
*

HONA 40(3), 10.04

NAUTILUS INFO 30(2), 10.05
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LITHORAMA 32(8), 10.05

1-3 32e Salon international de Bruxelles
3-7 Collectionner les minéraux
*

RIV. MINERALOGICA ITALIANA 29(3), 07.05

152-161 Fomarco : beudantite, descloizite, stolzite e
altri minerali secondari del giacimento di Case
Bardot (Ossola) - IT
162-169 Brookite e anatasio (Monte Bregaceto, Genova, IT)
170-179 Wulfenite e altri minerali di Quittengo, Valle
del Cervo, Biella.
180-183 Bologna 11-13 marzo 2005
184-191 Zibaldone : aggiornamenti di mineralogia
Italiana 2004
193-194 Callaghanite (Monte Ramazzo, Liguria, IT)

*

MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 36(3), 04.05

50 Mineralen uit Duitsland : agardiet (Wolfach, groeve Clara)
51-61 Slowakije 2004
*

MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 36(4), 06.05

72 Mineralen uit spanje : wulfeniet (Bedar-El Pinar)
73-76 Een "12-stralige stersteen"
79-80 Au, arsenopyriet en secundaire ineralenin de
devillienkwartsieten van Hourt, massief van
Stavelot, België
*

MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 36(5), 08.05

94 Mineralen uit Spanje : halotrichiet (Almeria)
99-106 Libisch woestijnglas
*

AGAB MINIBUL 38(8), 10.05

169-184 Ensisheim 2005 (6e meteorietenbeurs)
185-187 Championnat de Belgique d'orpaillage
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Antlerietkristal van de Chuquicamata mine, Calama,
Antofagasta, Chile. Foto © Robert O. Meyer

Mineraal van de
maand
Antleriet

Rik Dillen
1.

Antleriet, mineralogisch

Deze keer hebben we voor u een sulfaat-mineraal opgesnord, dat luistert naar de naam
antleriet. De formule is deze keer niet zo ingewikkeld, namelijk Cu3(SO4)(OH)4. Volledigheidshalve kun je ook schrijven (en zo vind je het ook in de Glossary of Mineral Species) :
Cu2+3(SO4)(OH)4, waarin het superscript 2+ erop wijst dat de koper-kationen in dit geval
tweewaardig zijn. Strictu sensu hoeft dat in feite niet, want als je de rest van de formule
goed bekijkt kàn Cu alleen maar tweewaardig zijn als het geheel elektrisch neutraal moet
zijn : [(2X2) + (4X1)] = 6, gedeeld door 3 = 2. Wie vindt dat dit als Chinees klinkt moet nog
eens zijn/haar cursus mineralogie of scheikunde bovenhalen…
Antleriet hoort thuis in de dolerophaniet-antleriet-brochantiet groep :
dolerophaniet
antleriet
brochantiet

Cu2(SO4)O
Cu3(SO4)(OH)4
Cu4(SO4)(OH)6

Dit zijn alle sulfaten, waarin het tweewaardige sulfaat-anion, (SO4)2- de hoofdrol speelt. Er
bestaat ook een telluraat-analogon van antleriet, namelijk
xocomecatliet

Cu3(TeO4)(OH)4

Tellurium staat in de tabel van Mendeleev onder zwavel, heeft dus een zeer analoge elektronenconfiguratie in de buitenste schil, en gedraagt zich daardoor zeer analoog met zwavel.
Antleriet is orthorhombisch, 2/m 2/m 2/m, met als roosterparameters a = 8.24 Å, b = 11.99
Å, c = 6.04 Å en Z = 4. In de praktijk betekent dat, dat de elementaire cel qua vorm een
balk is met a, b en c als (3 verschillende) zijden, en dat er in zo'n balk vier zogenaamde
formule-eenheden zitten : [Cu3(SO4)(OH)4]4. De structuur van antleriet werd uitgebreid bestudeerd door Waldo (1936).
Het vormt diktabulaire, blokkige of kortprismatische kristallen [001]. In totaal werden zowat
20 vormen waargenomen, wat toch al aanleiding kan geven tot redelijk vlakkenrijke
kristallen, die uitzonderlijk een lengte van 2 cm kunnen bereiken. Meestal gaat het echter
14
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Antlerietkristal van de Chuquicamata mine,
Calama, Antofagasta, Chile.
Foto © Robert O. Meyer

om sub-millimeter kristallen en allerlei types van aggregaten, soms vezel- of veloursachtig, ook korrel- of poederachtig.
De fysische eigenschappen vatten we samen in het volgende tabelletje :
splijting
tenaciteit
hardheid (Mohs)
densiteit
kleur
glans
streepkleur

{010} perfect, {110} onduidelijk.
broos
3.5
3.88 (gemeten), 3.93 (berekend)
van bijna zwartgroen over smaragdgroen tot lichtgroen,
naargelang van de aggregaatvorm ; doorschijnend tot
halfdoorschijnend
glasglans
lichtgroen (zoals poederachtige aggregaten)

Antleriet gelijkt niet alleen qua formule, maar ook qua uitzicht zeer goed op brochantiet,
waarmee het vaak samen voorkomt. In de specimens die deze maand worden aangeboden heeft de antleriet op microschaal een duidelijke glasglans en zijn de kristalletjes kortprismatisch, terwijl brochantiet eerder vezelachtig is en wat lichtergroen. Al bij al zijn al
dergelijke groene secundaire kopermineralen (bvb. malachiet, atacamiet, brochantiet en
antleriet) meestal zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden zonder gesofistikeerde middelen, vooral wanneer ze samen in aggregaten voorkomen.
Antleriet is eerder zeldzaam, en de database MINDAT http://www.mindat.org/ vermeldt
"slechts" 116 voorkomens. Het wordt meestal gevonden in het gezelschap van andere secundaire kopermineralen en diverse sulfaten, o.a. brochantiet, atacamiet, chalcanthiet,
kröhnkiet, natrochalciet, linariet en gips.
Het komt voor in de oxidatiezones van koperafzettingen, waar het gevormd wordt in zeer
zure milieus, voornamelijk in een droog klimaat.
De type-vindplaats is de Antler mine, bij Yucca Station, Mohave County, Arizona, USA.
Enkele interessante en/of belangrijke vindplaatsen :
• USA. Talrijke vindplaatsen in Arizona (o.a. in de streek van Bisbee, Cochise Co., de
Grandview mine in de Grand Canyon,Copper Vasin, Jerome, Yavapai Co.), in New
Mexico in de Blanchard mine, Socorro Co., in California (Darwin district, Inyo Co.), enkele plaatsen in Nevada en Kennicott, Alaska. Des specimens die deze maand aangeboden worden komen van de Jomac mine, White Canyon, San Juan county, Utah.
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•

In Chili zijn er belangrijke vindplaatsen in Chuquicamata, Antofagasta en Remolinos in
de Atacama woestijn. Chuquicamata is de eerste vindplaats waar antleriet een belangrijke component van het kopererts uitmaakt.
In Duitsland komt antleriet voor in Ober-Planitz bij Zwickau, Sachsen.
Groot-Brittannië : Caldbeck Fells, Cumbria, en in verschillende mijnen in Cornwall.
In Spanje wordt het gevonden in Capdella,Lerida.
In België werd het nog nooit aangetroffen.

•
•
•
•

Antleriet werd voor het eerst beschreven door W.F. Hillebrand in 1889, en genoemd naar
de type-vindplaats, de Antler mine in Arizona. Type-materiaal wordt bewaard onder referentie 047698 in het NMNH in Washington, DC.

2.

Antleriet en de corrosie van koperlegeringen

Antleriet is ook nog op een totaal ander gebied interessant : het is een belangrijk
bestanddeel van sommige vormen van zgn. "kopergroen", of "patina" die door verwering
op massief metallisch koper kan ontstaan. Antleriet is stabiel tot een temperatuur van 425
± 15 °C. Bij die temperatuur dissocieert het onder vorming van dolerophaniet Cu2O(SO4)
en tenoriet CuO (Chebotareva N.V., Semenova T.F. (1998).
Antleriet is van groot belang voor de studie van corrosie van koperen leidingen, de restauratie van historische voorwerpen uit messing of brons, de uitloging van koper uit afvalhopen, en bij de restauratie van fresco's. Martens W. et al. Publiceerden in 2003 een zeer
uitgebreide studie over de karakterisering van basische kopersulfaten via Raman-spectroscopie, en de implicaties met betrekking tot de corrosie van koper en koperlegeringen
en de zogenaamde "brons-ziekte" ("bronze disease"). Op een vijftigtal bronzen beelden
op Parliament Hill in Ottawa, Canada werd een onderzoek uitgevoerd naar de corrosie
van koperlegeringen. Dat was bijzonder interessant, omdat de beelden gespreid over de
periode 1885 tot 1987 geplaatst werden. Op die manier kon men onderzoeken hoe de
corrosie in de loop der jaren voortschrijdt. Bij de recentere beelden waren voornamelijk
zwarte vlekken te zien, bij de oudere waren het voornamelijk groene verweringsproducten.
In totaal werden 168 monsters van de corrosieproducten geanalyseerd via X-stralendiffractometrie, en 24 ervan werden verder onderzocht via FTIR (Fourier transform infrarood
spectrometrie) op organische componenten. Alles bij elkaar werden eventjes 94 kristallijne
fasen en 9 organische stoffen geïdentificeerd. In de volgende tabel worden de belangrijkste koperverbindingen opgesomd die in de verweringsproducten voorkwamen, met hun
frequentie in de 168 monsters :
cuprite
nantokite
brochantite
antlerite
atacamite
paratacamite

Cu2O
CuCl
Cu4(SO4)(OH)6
Cu3(SO4)(OH)4
Cu2(OH)3Cl
Cu2(OH)3Cl

76
1
83
16
62
20

Wanneer koper onder dergelijke omstandigheden corrodeert vormt zich meestal eerst cupriet, Cu2O, een Cu+-verbinding. Dan pas vormt zich een laagje met Cu2+verbindingen,
met vooral brochantiet, antleriet, atacamiet en paratacamiet. Het zijn deze componenten
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die monumenten uit koperlegeringen hun typische groene kleur geven. Het ging dus niet
om carbonaten (bvb. malachiet). De oorsprong van de sulfaat- en chloride ionen is zure
regen (die ook door natuurlijke oorzaken ontstaat, bvb. ten gevolge van vulkanische activiteit wereldwijd) en andere klimatologische factoren.

3.

De Jomac mine

De Jomac mine is in nogal wat opzichten interessant, niet alleen omwille van het feit dat
ons mineraal van de maand, antleriet, er vandaan komt. De Jomac mine is gesitueerd op
de Browns Rim, White Canyon district, San Juan County, Utah, USA, in Glen Canyon
National Park (Zuidwesten van Utah). Mineralen verzamelen is er niet meer toegelaten
sinds de reclaiming in 1992. Het dichtstbijzijnde dorp is Hite (ongeveer 5 km ten NW van
de mijn). Het gaat wel om "Hite Marina", een vervangingsdorpje voor het oorspronkelijke
dorpje Hite, dat bij de vorming van Lake Powell (door de bouw van de Glen Canyon Dam)
onder de waterspiegel van het meer verdween. In de mijn werden uraniumertsen ontgonnen, die er voorkomen in klei en zandsteen, waarin ook veel gefossiliseerd (en verkoold)
hout voorkomt.
De Jomac mine werd geregistreerd in 1950. In de periode 1951-1954 werd in totaal
ongeveer 300 ton uranium- en kopererts per vrachtwagen naar de verwerkingsfabriek (die
ondertussen afgebroken is) in Mexican Hat gebracht. In totaal werden, met de financiële
steun van het ministerie van defensie, een paar honderd meter mijngang gegraven. Het
ontgonnen erts moet bijna in zijn geheel naar de verwerkingsfabriek gebracht zijn, want er
zijn maar heel beperkte storthopen.
In 1988 werd op de storthopen coconinoiet gevonden, en men ontdekte een heleboel
secundaire uranium- en kopermineralen. Een mogelijk nieuw uraniumcarbonaat-mineraal
werd in juli 1989 ontdekt door Patrick Haynes. Na het overlijden van Eugene Foord, werd
het onderzoek op dit nieuwe mineraal voortgezet door Michel Deliens en Renaud Vochten
(1998), die het nieuwe mineraal uiteindelijk BLATONIET doopten (zie verder).
De toegangen tot de mijn werden ondertussen volledig opgevuld met steenpuin, en elke
vorm van onderzoek en/of verzamelen is er onmogelijk geworden. Voor een uitgebreide
beschrijving van de geologie van de mijn verwijzen we naar Haynes (2000).

De Jomac mine. Foto ©
Patrick Haynes (2000).
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Een van de dichtgestorte mijngangen van
de Jomac mine. Foto © Patrick Haynes.

In totaal werden in de Jomac mine een 40-tal mineralen geïdentificeerd, en voor 2 ervan
is de mijn de type-vindplaats : blatoniet en oswaldpeetersiet. In het artikel van Haynes
(2000) wordt ook de mineralogie van de Jomac mine omstandig behandeld, en we vermelden hier enkel een paar interessante gegevens, o.a. over de mineralen die (kunnen)
voorkomen in de specimens die deze maand worden aangeboden.
Antleriet, Cu3(SO4)(OH)4, komt voor als glanzende smaragdgroene gestrieerde kristalletjes tot 1 mm groot. Het vormt ook overkorstingen van fijnkorrelige aggregaten, die een
beetje lichter gekleurd zijn. Onzuiver antleriet, met Ca en/of Zn in het kristalrooster, gelijkt
nogal goed op serpieriet Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6.3H2O. Soms gelijkt het ook nogal op malachiet (dat te onderscheiden is door het feit dat dat carbonaat opbruist in warm HCl).
Antleriet van de Jomac mine werd geïdentificeerd via X-stralendiffractometrie door E.
Foord in 1989, en bevestigd door M. Deliens in 1997.
Blatoniet, UO2CO3.H2O, werd maar op een plekje in de mijn gevonden, als doorschijnende gele naaldvormige kristalletjes tot 3 mm lang, en ook als doorschijnende aggregaatjes.
Soms is het vergroeid met gips, dat dan een gele kleur heeft. Samen met blatoniet komen
nog tal van andere uraniummineralen voor, o.a. rutherfordien, sklodowskiet, uranopiliet,
swamboiet, schoepiet, metaschoepiet, compreignaciet, meta-autuniet, en enkele gele/
oranje nog ongeïdentificeerde mineralen. Blatoniet werd genoemd naar Norbert Blaton,
een kristallograaf aan de Katholieke Universiteit van Leuven, gespecialiseerd in de kristalstructuur van uraniummineralen (R. Vochten en M. Deliens 1998).
Brochantiet, Cu4(SO4)(OH)6, van de Jomac mine is veel zeldzamer dan antleriet. Het kan
(met enige moeite) onderscheiden worden van antleriet door de zwakkere glans, het feit
dat het niet transparant is, en de lichtere kleur.
Carbonaat-cyanotrichiet, Cu4Al2(CO3,SO4)(OH)122H2O, is ongetwijfeld het mooiste mineraal van de Jomac mine. Het komt er voor als helder lichtblauwe radiaalstralige aggregaatjes en sfeertjes van naaldvormige microkristalletjes. Het komt vaak voor samen met
antleriet, en de identiteit van carbonaat-cyanotrichiet werd bevestigd door X-stralendiffractometrie door E. Foord, 1989.
Op bijna alle specimens komt gips voor. De specimens die deze maand worden aangeboden komen van een mineraloog die in dit artikel al verschillende keren werd vermeld,
namelijk Patrick Haynes, die het voorkomen van de Jomac mine uitgebreid beschreef in
2000. En dat het een kleine wereld geworden is wordt nog maar eens bewezen door het
feit dat het mineraal haynesiet, genoemd naar Patrick, beschreven werd in 1991 door…
M. Deliens en P. Piret.
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SILVA-kompassen, KERN-weegschalen …
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Australian Museum
Sydney, Australia

Ian Graham, Ross Pogson, Gayle Webb en Rik Dillen
Voor we in 2003 op reis vertrokken naar Australië werden we, na een kontakt met Dioni
Cendon, een Spaanse collega-mineralenverzamelaar die in Australië woont en in België
op bezoek was, door Ian Graham, conservator van de mineralogische afdeling van het
Australian Museum uitgenodigd voor een wat grondiger bezoek dan voor de gewone sterveling is weggelegd. Waar we uiteraard gretig op ingingen.
De dag na een voorspoedige reis van Brussel via Wenen en Kuala Lumpur naar Sydney
wandelden we 's morgens, zonder enige last van jet-lag, door het stadspark van Sydney
naar het Australian Museum. We werden er bijzonder hartelijk ontvangen door Ian Graham en Ross Pogson, en kregen er een heel interessante rondleiding voor én achter de
schermen. Dat de collecties in dit museum tot de mooiste en spectaculairste ter wereld
behoren is overduidelijk. Daarenboven is dit ook een onderzoeksinstituut, goed uitgerust
met o.a. een scanning electronenmikroskoop, X-stralendiffractometrie, optische ertsmikroskopie enz. De uitgestalde collecties zijn een lust voor het oog, maar dat is, zoals in
nogal wat musea het geval is, maar een fractie van wat het museum in bezit heeft. Ian en
Ross hebben ons een quasi eindeloze reeks schuiven getoond, gevuld met echte schatten.
De rest van dit artikel over hun museum
werd oorspronkelijk in het Engels geschreven door Ian, Ross en Gayle, met
het oog op publicatie in het Duitse tijdschrift Lapis, en daaruit werd een nieuwe versie in het Nederlands gedistilleerd
voor Geonieuws.
Sydney is een héél mooie, moderne en
aangename stad, met tal van bezienswaardigheden. Hoe raar het ook mag
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Crocoite (D50681), Adelaide mine, Dundas, Tasmania
Specimen 12 X 10cm. Photo © Carl Bento, AM.
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klinken, deze stad doet je in de eerste plaats
denken aan Vancouver, in het westen van Canada. Beide steden zijn op een analoge manier
voorzien van talrijke waterpartijen, eilandjes,
bruggen, veerdiensten enz.
Binnen wandelafstand ligt de beroemde Sydney
Harbour Bridge. Je kan de torenhoge boog van
deze brug met een gids beklimmen, maar pas
na een grondige training van een halve dag en
en kontrole op je evenwicht en toestand van je
hart e.d. Als je zo'n groep hebt bezig gezien
met de beklimming weet je waarom… Langs
Circular Quay wandel je naar het Opera House,
waarvan iedereen te wereld het silhouet kent.
Dan loop je via de Royal Botanic Gardens richting AMP Tower, en het Australian Museum ligt
een paar honderd meter links daarvan. In het
park onderweg maak je voor het eerst kennis
met een groep (horde, kudde, school, zwerm…
?) reusachtige vleermuizen (spanwijdte meer
dan een meter !) die al jarenlang in een groep
bomen in het centrum van dit park woont.

Cuprite on Calcite (50333)
Emke mine, Onganga, Namibia
Cuprite xls to 5cm, Specimen is 8.5 X 4cm
Photo: Carl Bento, Australian Museum

Het Australian Museum in Sydney bevat een van de grootste en mooiste collecties van
mineralen en edelstenen ter wereld. De mineralencollectie dateert van de beginperiode
van het museum, in 1829 (Strahan, 1979). Er zijn twee belangrijke galerijen voor het publiek, "Planet of Minerals" en "The Albert Chapman Mineral Collection".
Ongeveer 2300 specimens van mineralen en edelstenen zijn in deze twee tentoonstellingsruimten uitgestald. Het museum heeft een actieve aquisitiepolitiek, waarbij specimens
verworven worden via excursies, giften, aankoop en ruil met verkopers en privéverzamelaars. Het museum bevindt zich in hartje Sydney, op wandelafstand van de andere top-bezienswaardigheden.

Historiek van de collecties
De eerste specimens werden verworven onder de deskundige leiding van prominente
geologen en mineralogen, zoals W.B. Clarke, A. Thomson en A. Liversidge (de twee
laatste van de universiteit van Sydney). De "Museum Trustees" keurden de aankoop goed
van top-specimens van klassieke Europese en Amerikaanse vindplaatsen, in 1860, 1878
en in de jaren 1880, van gerenommeerde handelaars zoals Ward and Howell, Foote,
Gregory, Sturtz, Krantz, Bertrand, Schuchardt en Stadtmuller. Tot de aangekochte
specimens behoorden lood- en zinkmineralen van klassieke vindplaatsen als Leadhills en
Wanlockhead, fluoriet van Cumberland en Derbyshire in Engeland, diamanten van ZuidAfrika, en goud en telluriden van zilver en goud van Tanssylvania, Roemenië.
De eerste curator van de afdeling mineralogy was Felix Ratte, die in 1881 werd aangesteld. Hij startte in 1887 het eerste register op van de mineralencollectie. Tussen 1887 en
1901 catalogeerden Ratte en zijn opvolger Dr. Thomas Cooksey 15000 mineralen, gesteenten en meteorieten. Dank zij de erg gestegen mijnbouwactiviteiten op het einde van
de negentiende en het begin van de twintigste eeuw werden prachtige collecties opgebouwd door zowel individuele verzamelaars als door firma's, en die werden later vaak aan
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het museum geschonken of door het museum
aangekocht.

Rhodonite (bladed xls) (D49966), 1700’
level, Zinc Corporation mine, Broken Hill,
NSW . Specimen 5.5 X 4cm. Photo © John
Fields, Australian Museum

Schitterende collecties van mineralen uit de
oxidatiezone van Broken Hill werden in 1895
en in 1933 geschonken door de Broken Hill
Proprietary Company. Deze collecties bevatten
de allerbeste specimens van cerussiet, pyromorfiet, smithsoniet, stolziet en zilverhaliden
die ooit in dit voorkomen gevonden werden.
Bijzonder mooie collecties van Australische mineralen werden aangekocht in 1907 (1500 specimens) en in 1927 (1155 specimens) van
George Smith, en van D.A. Porter in 1901
(1200 specimens) en 1929 (500 specimens). In
deze collecties zaten vooral stukken afkomstig
van Broken Hill, Cobar en New England
(NSW), maar ook Queensland, Tasmanië en
Zuid-Asutralië waren goed vertegenwoordigd.
Collecties van Australisch materiaal van
Eustice, Coombe, Sweetapple en Yates bevatten zowel mooie stukken van Broken Hill, ZuidAustralië en New England (NSW) als van
overzeese gebieden.

De verzamelingen warden opgebouwd onder leiding van de curatoren Dr. Charles Anderson (vanaf 1901), Thomas Hodge-Smith, (vanaf 1921), R. Oliver Chalmers, (1945 tot
1971), Dr. F. Lin Sutherland (1973 to 1985) (geassisteerd door Joan Hingley, 1972), en
door de verzameling-managers Joan Hingley (Henley) (vanaf 1983) and Ross Pogson
(vanaf 1989), geassisteerd door de edelsteenkundige Gayle Webb (1985).
De magnifieke Albert Chapman mineralencollectie werd in 1988 aangekocht door de regering van New South Wales, en werd na een voorlopig verblijf in het Earth Exchange
Museum in 1995 overgebracht naar het Australian Museum. Deze collectie is wereldberoemd voor de diversiteit aan mineralen, de perfectie van de kristallen, de esthetica van
de specimens en de grotendeels Australische herkomst. Recent werden nog de collecties
verworven van J.E. Johnson, G. Dreyer (Broken Hill minerals) en Ian Hall.
Vanaf de jaren 1920 werden veel specimens verzameld tijdens excursies naar alle delen
van Australië, o.a. Garrawilla, Broken Hill, Girilambone, Mineral Hill (NSW), Harts Range,
Rum Jungle en South Alligator River (N.T.), de gebieden van Pilbara en Kalgoorlie, Western Australia; the Flinders Ranges en het gebied rond Olary, South Australia, en de zeolieten-rijke gebieden van Tasmania en N.S.W.
Recent werden talrijke specimens aangekocht op de mineralenbeurzen van Tucson en
van Australische mineralenhandelaars. Ook werden heel wat specimens geruild met zowel Australische als overzeese musea en verzamelaars. Veel specimens werden meegebracht van excursies gekoppeld aan conferenties, o.a. in Frankrijk, Bulgarije, California,
Groot-Brittannië, Brazilië, Hongarije, Tsjechië, Canada, India en Rusland.
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De mineralenverzameling
De mineralencollectie bevat 53550
gecatalogeerde specimens, waaronder 550 gefacetteerde edelstenen en
een 70-tal siervoorwerpen uit mineralen. 57 % van de collectie is afkomstig van Australië (34 % van
New South Wales en 23 % van andere Australische staten en territoria,
incl. Antarctica), en 43 % komt van
overzeese gebieden.

Cerussite (D32152),
Proprietary Block 14 mine,
Broken Hill, NSW.
Cerussite xls to 18 cm,
specimen 33.3 X 27 cm
Photo © John Fields,
Australian Museum

Qua diversiteit bevat de collectie
1300 species, waaronder 8 type-specimens : doyleiet, elsmoreiet, mawsoniet, norrishiet, hoganiet, holtiet,
kambaldaiet en paceiet.
Er zijn verschillende thematische
verzamelingen te bekijken, o.a. mineralen van Broken Hill, New South
Wales, zeolieten en een collectie zirkonen en korund-variëteiten (robijn, smaragd e.a.) van East-Australia en de West-Pacific.
Je kunt eigenlijk twee highlights onderscheiden : de kern van de collectie, die teruggaat
tot 1860, en de Albert Chapman collectie, die in 1995 verworven werd.
Tussen de "hoofdcollectie" vind je allerlei zeldzaamheden, zoals een spectaculair gereticuleerd cerussiet-aggregaat van de Proprietary Block 14 mine, Broken Hill, NSW, dat in
1933 verworven werd. Dit specimen werd ook afgebeeld op een Post commemorative envelope in 1988, en in het boek van Peter Bancroft "The world's finest minerals and crystals, 1973. Verder zijn er magnifieke specimens van azuriet met cerussiet, en grote stolzietkristallen op matrix, beide van de Proprietary mine in Broken Hill, NSW (1944).
Verder bewonder je er een bijzonder mooi specimen met calcietkristallen van Cliefden
Caves, bij Carcoar, NSW, en erg grote azurietkristallen van de Girofla mine, Mungana,
Queensland. Meer recent is een specimen van goud in kwarts van Hill End, NSW, dat in
1979 van de vinder werd aangekocht, en een cassiteriet specimen met heel grote kristallen van Storeys Creek, Rossarden, Tasmanië, aangekocht in 1978. Een bijzonder knap
specimen van manganiet van Ilfeld, Duitsland werd in 1878 van J. Schuchardt aangekocht, samen met tal van andere Europese specimens, met o.a. gedegen zilverdraden op
calciet van Kongsberg. In 1982 werd een spectaculair specimen aangekocht van azuriet
met malachiet van Tsumeb, Namibië. Een heel delicaat specimen met wulfeniet- en mimetietkristallen van de San Francisco mine, Sonora, Mexico, werd aangekocht van Albert
Chapman in 1979, en een mooie calciet met fluoriet van de Elmwood mine, Tennessee,
USA in 1984.
De Albert Chapman collectie is ronduit adembenemend. Die man moet een verschrikkelijk
goede smaak (en portemonnee) gehad hebben. We zager er o.a.
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een superbe cluster van bladerige rhodonietkristallen van Broken Hill, NSW
manganpyrosmaliet-kristallen tot 2.5 cm van de South mine, Broken Hill, NSW
een atacamietkristal van eventjes 7 cm lang van Moonta, Zuid-Australië
een specimen met saleeietkristallen tot 2 cm van de Ranger 1 mine, Jabiru, Northern
Territory
een specimen met fel oranjerode crocoiet-kristallen tot 8 cm lang van de Adelaide
mine, Dundas, Tasmanië
een typisch tandwiel-vormig bournonietaggregaat van de Herodsfoot mine, Cornwall,
dat Albert Chapman geruild had met het British Museum of Natural History in Londen
een blauwe topaas met rookkwarts van Alabaschka, Murzinka, Oeral, Rusland
een pyromorfiet-specimen van Grube Friedrichssegen bij Bad Ems, Duitsland
een specimen van linarietkristallen tot 2 cm op matrix van de Grand Reef mine,
Arizona, USA
een heel esthetische met malachiet beklede cupriet op calciet van de Emke mine, Onganja, Namibië
gedegen zilver met acanthiet van Kongsberg, Noorwegen
een rhodochrosietaggregaat van edelsteenkwaliteit van de N'chwaning mine, Northern
Cape Province, Zuid-Afrika
een specimen met heel grote wulfenietkristallen op dolomiet, van Los Lamentos,
Mexico

De edelstenencollectie
Edelstenen zijn goed vertegenwoordigd in de verzameling
van het Australian Museum. Sinds het begin, toen Anderson
nog actief was, hebben de mineralogen van het museum
steeds een actieve belangstelling gehad voor edelstenen afkomstig van Australië en elders.
Het hoeft geen betoog, dat de collectie spontaan is aangegroeid door de ontdekking van edelstenen op tal van plaatsen in Australië. Opaal werd voor het eerst geregistreerd in
Fluorite Emmaville, NSW
de registers van het museum in 1845 (opaal afkomstig van
146.6 ct
Photo © Stuart Humphreys, AM
South-Australia), en in 1873 van ZW-Queensland.
Spectaculair zijn de ge-opaliseerde fossiele weekdieren en
radiaalstralige glauberiet kristalgroepen (wel eens "opal pineapples" genoemd) van White
Cliff Field in New South Wales. In de jaren 30 schonk Percy Marks, een juwelier uit Sydney, meer dan 50 opalen van edelsteenkwaliteit aan het museum, en dan werd nog opaal
aan de collectie toegevoegd afkomstig van Lightning Ridge, Coober Pedy en Andamooka.
Een toegekend belastingvoordeel op schenkingen aan musea moedigde giften aan, en op
die manier geraakte men aan een mooie collectie opalen van Quilpie, Queensland, en
een camee van opaal van Coober Pedy, South Australia.
Er zitten ook heel wat rariteiten tussen de edelstenen (o.a. stenen die gewoonlijk niet geslepen worden wegens problemen met de stabiliteit).
We merkten o.a. op
• een gefacetteerde rhodoniet van 2.24 ct van Broken Hill, NSW
• twee grote gefacetteerde fluorieten van New England, NSW (uit ruw materiaal uit de
collectie) (146 en 437 ct.)
• een champagne-kleurige en een roze diamant van de Argyle mine, West-Australië
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een grote opaalcollectie van Queensland
een geslepen cerussiet van 29 ct van Tsumeb, Namibië,
een goudglanzende anglesiet van 20 ct van
Marocco,
een 98 ct goudglanzende scapoliet van
Tanzania
een 193 ct peridoot (olivijngroep) van Birma
een 55 ct. Cupriet van Onganja, Namibië
een 16 ct lichtrose danburiet van San Luis
Potosi, Mexico

Ï Emerald-zoned beryl
Fielders Hill, Torrington, NSW
Faceted stone (7.18 ct) and
natural crystal
Photo © R.G. Weber, AM.

Historisch lag het zwaartepunt van de edelstenencollectie op Australisch materiaal, vooral
afkomstig van New South Wales. Het gebied van New England leverde talrijke gefacetteerde edelstenen op. Australische saffier van New England en Anakie, Queensland is
prominent aanwezig in de collecties, en ook beryl, topaas en kwarts van New England en
Mount Surprise, Queensland. Later werden nog talrijke gefacetteerde edelstenen in de
verzameling opgenomen, zoals bvb.
• goudglanzende labradoriet van Hogarth Ranges, NSW
• peridoot (olivijngroep) van Cheviot Hills, Queensland
• blauwe toermalijn van Kangaroo Island, South Australia
• cordieriet ("ioliet") en grossulaar (granaat) van Harts Range, Northern Territory
• zirkoon van Mud Tank, Northern Territory
• gezoneerde smaragdkristallen van Torrington, NSW
En van overzeese vindplaatsen werden aangevoerd
• prachtige smaragden van Colombia
• blauwe en gele saffieren van Sri Lanka
• een aantal grote pegmatiet-edelstenen, zoals kunziet, morganiet, topaas, chrysoberyl,
brazilianiet, euclaas
Bij de rariteiten rekenen we alweer een aantal edelstenen die typisch door amateurs geslepen worden voor collecties, zoals Rhodochrosiet van Zuid-Afrika, diaspoor van Turkije,
sfaleriet van Santander, Spanje en van Bulgarijë, en sinhaliet van Sri Lanka

De publieke tentoonstellingsruimten
Er zijn momenteel twee aan elkaar grenzende mineralen-galerijen, op de eerste verdieping van het gebouw. De hoofdgalerij is "The Planet of MInerals", met hoofdzakelijk didactische doelstellingen ten behoeve van studenten en het algemene publiek. Deze galerij werd voor het publiek opengesteld in 1986, en bevat ongeveer 1500 specimens, waaronder 350 geslepen edelstenen in een kleine annex "The Gem Vault" (Sutherland and
Webb, 1988).
Precies de helft van de "Planet of Minerals" galerij is gewijd aan didactische mineralogie
en geologie, en de andere helft aan Australische vindplaatsen. Op een heel aanschouwelijke wijze worden onderwerpen voorgesteld als eigenschappen en identificering van mineralen, de silicaatmineralen, mineralen-afzettingen…
De afdeling over Australische vindplaatsen begint met de eerste goudmijnen, en verder
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Prospect Hill 5NSW)
New England minerals (NSW en
Queensland)
West-Tasmania
Fold Belt minerals (NSW en
Queensland)
Broken Hill
Finders Ranges (South Australia)

•
•
•
•
•

Harts Range (Northern Territory)
Top End minerals (Northern Territory en
Queensland)
Kalgoorlie (Western Australia)
The Piblara (Western Australia)
the collectors corner.

Bij de ingang vind je een tentoonstelling van meteorieten en tectieten, met 76 specimens
afkomstig van Australië en elders, o.a. de eerste meteoriet die ooit op Antarctica gevonden werd (Adelie Land, gevonden door de geoloog Douglas Mawson), en de grote Mundrabilla ijzermeteoriet (617 kg)
De Albert Chapman Mineral Collection galerij werd geopend in September 1996 (Pogson
et al., 2000), enkele maanden na het overlijden van Albert Chapman. Het opzet van deze
tenstoonstelling is helemaal anders : men heeft gewoonweg de mooiste en best uitgekristalliseerde specimens op een esthetische wijze tentoongesteld.
In de foyer bevinden zich een aantal individuele showkasten met spectaculaire, grote specimens en een evocatie van Albert Chapman en zijn verzameling, met zijn eerste "mineralencabinet", verzamelgereedschappen en specimens uit zijn beginperiode.
Centraal staan drie zeer grote table-top kasten met zijn specimens van overzeese oorsprong, gerangschikt naar chemische samenstelling, maar ook kristalvorm en kleur.
De specimens van Australische oorsprong zijn geordend in een circulair opgestelde rij
kasten, in een geografische rangorde, startend met de plaatsen het dichtst bij Sydney.
Dan zijn er nog een zestal kasten met specimens waaraan telkens een specifiek verhaal
verbonden is. Verder zijn er nog kleinere displays over de conservatie van specimens,
zeldzaamheid, en de drijfveren die mensen ertoe aan te zetten om mineralen te verzamelen. Bijna de ganse Albert Chapman collectie is tentoongesteld.
Voor leden van de Australian Museum Society (TAMS) en andere mineralogisch geïnteresseerde groepen worden geregeld rondleidingen achter de schermen georganiseerd,
met een blik op de rijke schatkamers van het museum. Op dit ogenblik ondergaat het
ganse museum een face-lift, en voor het geval je naar Sydney trekt, hou er rekening mee
dat gedurende enkele jaren de collecties mogelijk verplaatst worden naar een tijdelijke locatie, en er dan misschien iets minder mooi kunnen uitgestald zijn.
In maart 2004 werd de
nieuwe website "Geoscience" opgestart, met als eerste doelstelling het publiek
iets over geologie te leren,
en te informeren over wat
het museum allemaal doet.

Í The Albert Chapman
collection, Australian Museum.
Foto © Rik Dillen.
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Er zijn ook pagina's over de collecties in het algemeen, en de Albert Chapman collectie in
het bijzonder. Je vind de website op www.amonline.net.au/geoscience

Onderzoeksactiviteiten
Het team van de Geoscience Group verricht geregeld onderzoek op specimens uit de
collecties. Enkele focus-domeinen :
• saffier, robijn en zirkoon van de Cenozoïsche intraplaat basaltische edelsteenzones
van Australië en de West-Pacific
• zeolieten, met speciale aandacht voor zeolieten uit NSW
• grotten-mineralen
• diamant van Oost-Australië
• mineralen-afzettingen in NSW
• de mesozoisch-cenozoische basalten van Oost-Australië
• magmatische mineraalafzettingen
Geregeld worden ook projecten uitgevoerd met partners van andere musea en universiteiten over gans de wereld.

Praktische gegevens
Het Australian Museum is gelegen College Street 6, vlakbij de meer dan 300 m hoge panoramische toren "AMP Tower" in hartje Sydney, op wandelafstand (15') van het wereldberoemde Opera House. Het oorspronkelijke gebouw dateert van 1846, maar ziet er tegenwoordig voor een groot deel uit als een heel modern gebouw. Het museum is alle dagen open van 9.30 tot 17.00 h, behalve op Kerstdag. Voor meer en up-to-date informatie
kun je terecht op www.amonline.net.au/geoscience.
Naast mineralogie heeft het Australian Museum nog veel meer interessants te bieden, zoals zoogdieren, insecten en het leven in de Australische koraalriffen. Menselijke rituelen
uit heden en verleden worden op een uitdagende manier gepresenteeerd, met name de
cultuur van de aboriginals, die duizenden jaren teruggaat in de tijd. Er zijn ook afdelingen
over Indonesië, Papua Nieuw-Guinea en de Stille Oceaan.

Het gebouwencomplex van het
Australian
Museum gezien
vanop AMP
Tower. Foto ©
Rik Dillen.
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Í
Wulfeniet met mimetiet
(D46227)
San Francisco mine, Sonora,
Mexico. XX tot 6cm, specimen
17 X 11 X 10 cm
Aangekocht van Albert
Chapman in 1979.
Photo © Stuart Humphreys,
Australian Museum

Í
Molybdeniet op kwarts (D36302)
Allies mine, Deepwater, NSW
XX to 9cm, specimen 43 X 31 X
15 cm.
Photo © Stuart Humphreys,
Australian Museum
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