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MKA-kalender 
 
 
Vrijdag 3 maart 2006 

 

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

He
 
 
 
 
Het vervolg van de bewogen avonturen van de familie P (nee, niet de Pf
van Oregon, USA. Na de zonnestenen en de opaal gaan we nu op zo
mahonieglas... Uiteraard ontbreken tal van andere natjes (excursie 
droogjes (lava à gogo) evenmin ... Dit alles voorzien van een geologisch
u ook al te likkebaarden ? 
 
 
Vrijdag 10 maart 2006 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de V
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 20.00 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afsprake

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewo
tje... Deze maand worden specimens van ceruleiet 
van Chili aangeboden. Meer details hierover vindt U e
 

20.15 h  
De Atomaire Kr

Corn
 
 
 
 
 
Kees is voor onze leden geen onbekende, zeker niet na zijn uiterst boei
groei van kristallen. Vanavond verteld hij ons over de Atomaire Kracht M
Microscope) en wat die ons allemaal kan tonen. Het bekijken van de g
kristalvlakken met details van een miljoenste millimeter, de studie van 
metasomatische reacties, enz. Al wie zich dus ooit heeft afgevraag
eigenlijk groeiden, zal het nu eens met eigen ogen kunnen zien ! Nieuws
er slechts één remedie : zorg dat je erbij bent ! 
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Zaterdag 11 maart 2006 

 

 
Vergadering Werkgroep Edelsteenkunde 
 
Na een periode van stilte wegens het verdwijnen van ons lokaal in de Ommeganckstraat, kunnen 
we weer vergaderen. De vergaderingen gaan nu door in lokaal 'Op Sinjoorke', Vlaamse Jeugdher-
berg, Eric Sasselaan 5, Antwerpen. We beginnen zaterdag 11 maart om 9.30 h. Thessa Goossens 
bijt de spits af en zal ons weer weten te boeien met een interessante lezing. 
De meesten onder u kennen deze zaal van de maandelijkse MKA-vergaderingen. Voor de duide-
lijkheid toch nog even een korte toelichting hoe je de Jeugdherberg kunt te bereiken: 
 

tram: 2 (Van Rijswijcklaan), 4, 12 (Kolonel Silvertopstraat)  
ring vanuit Hasselt/Turnhout/Breda: afrit Brussel, zijafslag Wilrijk  
ring vanuit Gent: afrit 5 : Wilrijk/Berchem  
vanuit Mechelen/Brussel: E19 door Craeybeckxtunnel, Desguinlei  
vanuit Boom/Brussel: A12, tegenover Antwerp Expo afslaan  

 
MKA-nieuws 
 
 

Publicatie over de mineralogie van het Massief van Stavelot  
 

 
Collega-verzamelaar Michel Blondieau 
heeft in eigen beheer een publicatie uit-
gegeven "Les gisements minéraux du 
Salmien dans le massif de Stavelot". Dat 
het om het interessantste en mineralen-
rijkste gebied van België gaat hoeft 
geen betoog : denk maar aan Bihain, 
Vielsalm, Salmchâteau, Lierneux, Stave-
lot enz.  Allerlei aspecten komen aan 
bod, op het vlak van de geschiedenis, 
de geologie en de mineralogie. Het werk 
staat bol van de foto's (zwart-wit én 
kleur), plattegronden, tabellen, en bevat 
ook een zeer uitgebreide bibliografie. Al-
les wat je wilde weten over de mineralen 
uit deze streek vind je in deze uitgave. 
Een aanrader, en voor de prijs hoef je 
het niet te laten ! 
 
Wie een exemplaar wenst toegestuurd 
te krijgen schrijft 23.5 € (22 € + 1.5 € 
voor verzendingskosten) over op bank-
rekening nr. 000-0964487-16 t.n.v. de 
heer Michel BLONDIEAU, 131, Val des 
Cloches, 6927 Tellin. Dit geldt voor ver-

zending binnen onze Belgische landsgrenzen. Buitenlandse leden nemen eerst contact 
op met Michel (e-mail : michelblondieau@freegates.be) 
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Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur  
 

 
Samenvatting van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur en het kernbestuur op 11 december 
2005 in ’ s Gravenwezel. 
 
1. Verslag vergadering 12/12/04 
Geen opmerkingen. 
 
2. Financiële toestand 2005 en budget 2006 
 
In tegenstelling tot de vorige jaren vertoont de financiële toestand dit jaar geen positief saldo. Dit is te wijten aan iets 
minder inkomsten enerzijds en anderzijds meer uitgaven voor Minerant 2005.  Bovendien is de BTW recuperatie 
vertraagd ten gevolge van de verandering van BTW-nummer (nog ~3000-EUR te goed). Het budget 2006 wordt 
opgesteld met in totaal dezelfde inkomsten als in het budget 2005, maar met lagere voorziene uitgaven. 
 
3. Werking 2006 
  
Lokalen : 
• Op Sinjoorke blijft nog wel ~2 jaar beschikbaar maar tijdig moet naar vervanging gezocht ! De minimale criteria 

voor een geschikt lokaal worden besproken. Suggesties zijn welkom. 
• ’s Gravenwezel : De Drie Rozen blijft onze stek. 
• Edelsteenkunde : hier is het vinden van nieuw lokaal zeer acuut, acties zijn lopende (nvdr en ondertussen is 

een oplossing gevonden). 
• Shuregard : 1 lokaal is ontruimd en opgezegd. Objecten die voor de vereniging niet meer nuttig zijn zullen aan 

de leden te koop aangeboden worden.  
 
Voordrachten :  het programma voor de komende maanden min of meer ok.  Enkele reserves zijn beschikbaar. 
Werkgroep zeolieten : plant terug een ruilvergadering in oktober.   
Werkgroep fluorescentie : testen fluo-ledjes staat op het programma voor 2006.  
 
Geonieuws : Kleuren pdf-versie zal weldra voor de leden beschikbaar zijn met paswoord via de website. 
  
Minerant 2006 :  
De beperking voor siervoorwerpen en juwelen zal in 2007 verhoogd worden. 
Tijdens de beurs zal een tentoonstelling “goud” opgesteld worden en zal er mogelijkheid zijn om zelf goud te 
pannen. Eerste scenario voor het goudpannen en de tentoonstelling wordt uitgewerkt. 
 
Uitstappen : in planning, zie later in Geonieuws. 
 
Bibliotheek :  draait prima met de nieuwe bibliothecaris. De stock aan dubbele boeken en tijdschriften zal te koop 
aangeboden worden aan de leden. 
 
Samenaankoop : zal in de toekomst door Etienne Mans worden waargenomen. 
 
Verzekeringen : de nieuwe wet ivm verzekering van vrijwilligers wordt weldra van kracht. Er wordt nagegaan of de 
huidige verzekering moet aangepast worden. 
 
4. Lidgeld 2007 
Aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden dit te handhaven op : België : 24/29 € en andere landen 
29/34 €. 
 
5. Varia 
 
Fred Balck neemt om persoonlijke redenen ontslag als bestuurder van de vereniging.  We danken hem voor zijn 
jarenlange inzet. De plaats zal vacant blijven tot de volgende bestuursverkiezing in 2007. 
 
De PC-rekening is opgezegd. 
 
 
Paul Van hee     Hugo Bender 
Voorzitter     secretaris 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 19/3/2006 - 17/4/2006 
 

 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
11 maart 2006, van 10 tot 17 h Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  
Zwijndrecht 

Info + 31 78 6156615 
<nicokuik@hetnet.nl>  

www.geode.tk 

 
19/3  B GENT. Beurs van Nautilus vzw. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60. 
 10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen) 
 Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
   Tel. 050 356985.   <nautilusbeurs@yahoo.com> 

 
25/3 CZ PARDUBICE. Dum kultury Dukla, Pardubice,  7-15 h. Beurs (M). 
25/3 CZ BRNO.  Kongresove centrum Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs. <macalikova@kcbrno.cz> 
25-26/3 DE LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (enkel fossielen). 

<w.k.weidert@tonline.de> 
25-26/3 CH BRUNNEN. Seehotel Waldstätterhof. 13-17/10-16 h. Beurs (M). 
25-26/3 FR MOULINS (03). Salle des fêtes. Beurs (M-F). 
25-26/3 FR SAINT-CHAMAS (13).  Salle municipale, av. Des 53. 
25-26/3 AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
26/3 DE SIEGEN-EISERFELD. Kulturhalle Richerfeld. 11-17 h. Beurs (M-F-E-J). 
26/3 DE MÜNSTER. Halle Münsterland, Weißer Saal, Albersloher Weg. 11-17 h. Beurs (M-F); 
26/3 DE WALDKRAIBURG.  Haus der Kultur. 10-17 h. <gerhard.schilhabl@freenet.de> 
26/3 DE HORMERSDORF. Jeugdherberg. 9-14 h. Ruil-beurs voor agaat. <tonis-welt-der-

quarze@web.de> 
26/3 DE MÜNSTER. Halle Münsterland, Albersloher Weg. 11-17 h. Beurs (M). 
26/3 DE SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN. St. Wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F). 
26/3 HU BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház, H-1153 Budapest XV. ker., Eötvös u. 64-66. Beurs. 

<csokonai@csokonaimk.hu> 
31/3-2/4 AT BRAMBERG/PINZGAU.  Gasthof Senningerbräu. Bramberger Kristalltage 

(tentoonstellingen en voordrachten). www.mineraliensammler.com 
31/3-2/4 AT STOCKERAU. Belvedere Schlössel "Kulturzentrum". 12-18/9-18/9-17 h. Beurs (M-F) 
1/4 CZ OSTRAVA. VSB TUO, Nová knihovna, Ostrava-Poruba. 10-17 h. Beurs (M). 

<milos.duraj@vsb.cz> 
1/4 DE AUE/SACHSEN. Kreiskulturhaus. 9-16 h. Beurs (M). 
1/4 IT BADIA A SETTIMO (FI). Abbazia Cistercense Medievale. <gamps@superevaw.it> 
1-2/4 DE MÜNCHEN. Reithalle München-Schwabing, Heßstraße 132. 10-18/10-17 h. Beurs. 

<edelstein-stephan@t-online.de>  www.muenchner-fruehjahrsboerse.de 
1-2/4 CH LUZERN. Lumag-Hall Allmend. 10-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling "MIneralien aus der 

Leventina und dem Bedretto". <hhbuegi@bluemail.ch>  www.mineralien.ch 
1-2/4 FR NANCY (54). Salle des fêtes Nancy-Gentilly, Rue du Rhin. Beurs (M-F). 

<bernard.antoine6@wanadoo.fr> 
1-2/4 FR ROSENAU.  L'Escale, Rheinstr. 10-18 h. <regiopaleomine@aol.com> 
1-2/4 FR LIMOGES (87). Salle Blanqui (achter stadhuis). Beurs (M-F). 
1-2/4 FR MONNAIE (37). Salle Raymond Devos. Beurs (M-F). <jacky.mallet@francetelecom.com> 
1-2/4 FR MANDELIEU-LA-NAPOULE (06). Palais des Congrès Europa. Beurs (M-F-J-E). 
1-2/4 SE GÖTEBORG.  Slottskogvallen, Früdrottens Hus. 10-17 h. Beurs (M-E). 
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<ggf_365@hotmail.com> www.geonord.org/GGF/index.html 
1-2/4 AT LINZ. Haus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
2/4 DE DORTMUND. Museum für Naturkunde, Münsterstr. 271. 10-17 h. Beurs (uitsluitend 

mijnlampen). <naturkundemuseum@stadtdo.de>  www.museendortmund.de 
2/4 DE LAHR. Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M). Tentoonstelling : "Erzgebirge". 
2/4 DE NEUSÄSS. Stadthalle, Hauptstrasse 26. 10.30-17.30 h. Beurs (M). 
2/4 AT AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle, Stadionstr. 12. 9-17 h. Beurs (M). 
2/4 HU BUDAPEST. Óbudai Művelődési Központ. San Marco utca 81. <info@omk.hu> 

www.omk.hu 
2/4 NL EINDHOVEN. Gemeenschapshuis "De Lievendaal". 10-17 h. Beurs. 
7-9/4 DE  STUTTGART-KILLESBERG. Messe. 9-18 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de> www.kristall-galerie.de 
8/4 CZ PRIBRAM. Dum kultury, Pribram. 7-14 h. Beurs. <marcinikova@diamo.cz> 
8/4 DE KEMPTEN (Allgäu). Haus Hochland, Prälat-Götz-Str. 2. Beurs (M). 
8/4 DE SUHL. Haus der Philharmonie, Bahnhofstr. 8. 9-16 H. Beurs (M-F-J-mijnlampen). 
8-9/4 HU SOPRON.  Erzsebet-Park. 9-17/9-16 h. <panminhu@infornax.hu> Tentoonstelling 

"Mineralen en Fossielen van het Mecsek-Gebergte". 
8-9/4 DE HERBORN. Bürgerhaus Herborn-Burg. 10-17 h. Ruil-beurs (zaterdag), beurs (zondag). 

<htepel@t-online.de>, www.mdat-coll.de/mineralienfreunde.htm. 
8-9/4 AT SALZBURG. Uni Salzburg, Naturw.  Fakultät, Hellbrunner Str. 34 (bus 3/15). 9-17/9-16 h. 

Beurs (M). <pabinger@sbg.at> 
8-9/4 AT HALLEIN. Salzberghalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <zanaschkamineralien@al.net> 
8-9/4 CH LAUSANNE. Palais de Beaulieu. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). www.svm.ch 
8-9/4 IT NALLES (BZ). Haus der Vereine, Dr-Gregor-Gasser-Str. 10. Beurs (M). 

<georg.unterrainer@rolmail.net> 
9/4 AT KIRCHBICHL. Restaurant Strandbad. 9-16 h. Beurs (M-F). <armin1gaby1@aol.com> 
9/4 DE KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum Niestetal. 10-17 h. Beurs (M-F).  

<g.wuestenfeld@t-online.de> 
9/4 DE TÜBINGEN-LUSTNAU. Turn- und Festhalle Tübingen-Lustnau. 11-17 h. Beurs (M-F). 

<kunz-engstingen@t-online.de> 
9/4 NL MEERSSEN.  Gemeenschapshuis "De Stip", Pastoor Dom. Hexstraat 10. 10-17 h. Ruil-

beurs voor MM. 
9/4 DE REMCHINGEN-WILFERDINGEN. Kulturhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling : 

"Metalle und ihr Vorkommen in der Natur" 
9/4 DE ROSENHEIM.  Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). 
13-14/4 DE SONTHOFEN.  Haus Oberallgäu, Richard-Wagner-Str. 14. 12-20/10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
15-16/4 FR PAU. Hall Aspe. Beurs (M-F). 
15-17/4 FR MENTON (06). Palais de l'Europe, av. Boyer. Beurs (M-F-J-E). 
15-17/4 AT INNSBRUCK. Stadtsäle. 10-18/10-18/10-17 h. Beurs (M). <zanaschkamineralien@al.net> 
17/4 DE CREGLINGEN. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <s.prim@web.de> 
17/4 NL GRONINGEN. Sporthal De Brug, Donderslaan 161. 10-17 h. Beurs (M-F). 
 21-23/4 US DENVER.  Holiday Inn + Best Western. <mz0955@aol.com>, www.mzexpos.com 

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.

Noteer alvast in je agenda 
MINERANT 2006 
6 en 7 mei 2006 
Antwerp Expo 
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Mineraal van de maand 
Ceruleiet 
 
Rik Dillen 
 
Het mineraal van deze maand zit zo ingewikkeld in elkaar, dat een echt volledig 
afgewerkte structuurbeschrijving nog niet voorhanden is. Daarenboven is er in de 
literatuur  erg weinig informatie beschikbaar over dit zeldzame mineraal. Ceruleiet behoort 
tot de groep van de fosfaten-arsenaten-vanadaten, en de formule is 
 

Cu2Al7(AsO4)4(OH)13.11.5H2O 
 
In het classificatiesysteem van Strunz hoort het thuis in de zapataliet-ceruleiet groep : 
 
zapataliet Cu3Al4(PO4)3(OH)9.4H2O 
ceruleiet Cu2Al7(AsO4)4(OH)13.11.5H2O 
cualstibiet Cu6Al3(SbO4)3(OH)12.10H2O 
aldermaniet Mg5Al12(PO4)8(OH)22.32H2O 
 
Op basis van X-stralen-poederdiffractometrie stelde men vast dat de structuur triklien is 
(minimale symmetrie), met als roosterparameters a = 14.359 Å, b = 14.687 Å, c = 7.440 Å, 
α = 96.06°, β = 93.19° en γ = 91.63°. Het volume van de elementaire cel is 1556.9 Å³, en 
Z, het aantal formule-eenheden in de elementaire cel is 2. De uit deze gegevens 
berekende densiteit is 2.734, de gemeten densiteit is 2.70. 
Ceruleiet komt voor als naaldvormige microkristalletjes van enkele µm tot hooguit een 
paar 100 µm, meestal als compacte, klei-achtige of massieve concreties, en ook als 
sferische aggregaten. De hardheid in de schaal van Mohs is 5 à 6, en de gemeten 
densiteit varieert van 2.70 tot 2.80. De kleur varieert van heel licht pastel-blauw tot 
hemelsblauw. Optisch is het mineraal twee-assig met n = 1.60. 
 
 
 
 
Sferische aggregaatjes van ceruleiet-kristallen van Wheal Gorland, Gwennap, Cornwall, Groot-
Brittannië. 
Foto © Lou Perloff . Verzameling Lou Perloff . 
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Ceruleiet komt voor in de oxidatiezones van arseenrijke polymetallische ertsafzettingen. 
Soms gaat het ook om neoformaties, afzettingen die ontstaan zijn na en ten gevolge van 
de mijnbouwactiviteiten. Het wordt vergezeld van allerlei andere secundaire koperminera-
len, zoals oliveniet, schlossmacheriet, mansfieldiet, posnjakiet, malachiet, azuriet enz. 
Verder zijn typische begeleiders (alumino-)pharmacosideriet, metazeuneriet, cassiteriet, 
toermalijn, kwarts, bariet... 
 
Ceruleiet is een behoorlijk zeldzaam mineraal dat maar op enkele plaatsen op aarde 
sporadisch voorkomt. Enkel in Cornwall komt het redelijk verspreid voor. 
 
Het mineraal werd ontdekt in de Emma Louisa goudmijn in het Guanaco district, op 
ongeveer 100 km ten noordoosten van Taltal, Antofagasta, Chili. Verder komt het voor op 
een niet nader omschreven plaats in Bolivia (Schmetzer et al., 1976), op verschillende 
plaatsen in Cornwall, Groot-Brittannië (o.a. Wheal Gorland, Wheal Maid, Gwennap, 
Penberthy Croft mine en Saint-Hilary). Het werd recent (als je 1987 nog als "recent" kan 
beschouwen) nog beschreven van een nieuwe schacht naar de Whiteworks lode in een 
extensie naar het westen toe van Wheal Jane, in het graafschap Gwennap (Braithwaite 
R., 1987). Het werd ook gevonden in de Cap Garonne mijn bij Le Pradet, Var, Frankrijk, 
in de Anticline Prospect, 11 km ten Zuidwesten van Ashburton Downs, Capricorn 
Range, Western Australia (slechts 2 specimens met wat poederachtig ceruleiet, Nickel E. 
en Gartrell B.J., 1993), en in de Tsumeb-mijn in Namibia. 
 
De naam verwijst naar de kleur, donkerblauw, in het Latijn caeruleus. Type-materiaal 
bevindt zich in het Musée d'Histoire Naturelle in Parijs, gecatalogeerd 1:101.192 (Stalder 
H.A., 2004). Het gaat om een specimen dat door de oorspronkelijke auteur aan het 
museum geschonken werd. 
 
In een paar zeldzame gevallen werd massief ceruleiet wel eens als halfedelsteen 
geslepen, omdat het materiaal wat op turkoois lijkt, zeker qua kleur (Kihara S., 1984). 
Daartoe wordt het wel in de meeste gevallen "gestabiliseerd", wat neerkomt op het 
impregneren met een of ander polymeer (Schmetzer K., 1983).  
 
De specimens die we u deze maand aanbieden komen van de type-vindplaats, de Emma 
Louisa goudmijn (Kinross Gold Corporation) in het Guanaco district, op ongeveer 100 km 
ten noordoosten van Taltal, Antofagasta, Chili, maar werden gevonden rond 1990.  
Specimens van deze specifieke vondst werden onderzocht door het Canadian Museum of 
Nature via X-stralendiffractometrie, waarbij de identiteit bevestigd werd (Robinson G.W., 
1990). 
 
De volgende mineralen werden tot nu toe in de Emma Luisa mijn aangetroffen : alumo-
pharmacosideriet, arhbariet, brochantiet, ceruléiet (type-vindplaats), chenevixiet, chryso-
colla, dolomiet, enargiet, gold, iodargyriet, mansfieldiet, oliveniet, kwarts, sampleiet en 
schlossmacheriet (type-vindplaats) 
 
Sommige specimens bevatten daadwerkelijk het uiterst zeldzame mineraal schlossma-
cheriet, (H3O,Ca)Al3[(SO4),(AsO4)]2(OH)6 (olijfachtig groen), waarvan de Emma Louisa 
mine de enige en type-vindplaats is. Dit mineraal is hexagonaal, en werd voor het eerst 
beschreven in 1979 (Schmetzer K. en Bank K., 1979). 
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De mijn van Beauraing, 
Namur, België

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RRiicchhaarrdd  DDee  NNuull 
 
De allereerste ertsontginning in Beauraing gebeurde gewoon door het oprapen van de 
rotsblokken. Spoedig daarna werden de akkers uitgegraven op zoek naar erts. De tech-
nieken van deze primitieve mijnbouw waren reeds gekend door de overlevering van de 
mijnwerkers die het lokale ijzererts ontgonnen voor de productie van hun gereedschappen 
en wapens. Houweel, schop, emmer en hamer waren de handwerktuigen die hen toen ter 
beschikking stonden. Vanaf het begin van de negentiende eeuw begonnen de lood- en 
zinkmijnen een belangrijk deel uit te maken van de rijkdommen van het land.  
 
Er bestaat een akte van Louis le Dibonnaire, 816, waarin deze prins aan de kerk van 
Reims een plaats in het graafschap “de Lomme” toewijst voor de ontginning van lood. Dit 
is een gebied tussen Entre-Sambre-et-Meuse, Famenne-en-Condroz en de Vallée de la 
Meuse. Deze ertsen werden gebruikt voor de constructie van de kathedraal Notre-Dame, 
in Reims. 
 

 
 
Een verslaggever bevestigde in 1780 het bestaan van deze locatie. Hij beschreef in een 
akte de grenzen van het graafschap “de Lomme”. Hij vermelde ook dat de huidige ontgin-
ning gelegen is de onmiddellijke omgeving degene die beschreven is in de akte van 816.  
Onder de invloed van de graaf van Namen, Willem I (1337-1391) werd de mijnbouw sterk 
aangemoedigd. Er waren immers vele mijnen in zijn graafschap. Willem stelde voorschrif-
ten, reglementen en verplichtingen op tussen de graaf enerzijds, en de landeigenaars en 
ondernemers anderzijds. Dit had vooral betrekking op de baronnen van Andenne en 
Sclayn. 
 
In navolging van Willem I, gaf Jehan de Herbigny, ridder en Heer van Beauraing en 
d’Erey, op 7 maart 1390 een concessie voor onderzoek en de ontginning van ertsen aan 
een kleine onderneming. Deze onderneming was samengesteld uit Johan de Gobar de 
Baelrain, Colar Quernial de Fayne en Gilar le Peire. 
 

«Nous, Johans de Herbegny, Sire de Bealrain et de Dercy, Chevalier, faisons savoir à 
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tous ceauz qui ces présentes lettres veiront et oront, que nous avons accenseit héritablement à 
nous bien amais Johan Gobar de Bealrain, Colar Quernial de Frayne et Gilar le Peire 
pour eaux, leurs hoirs, successeurs, parcheniers ou marchans à yauz, nostre ditte terre de 
Bealrain pour mineir ou faire mineir en y celle à mine de plont…» 

 
Ref. : Abbé De Leuze, “Beauraing et son Château” (Namur 1891),  (pp. 83-85) 

 
Deze vergunning beschreef niet alleen de belastingen die op gestelde tijdstippen moest 
betaald worden aan de Heer van Beauraing maar ook de rechten en de verplichtingen van 
eenieder. 
 

«Tirage des mines ; Au Seigneur appartient dans sa terre et Baronnie de Beauraing la 
dixième charrée de tous minéraux quelconques que se puissent être tant sur les aisances de 
Beauraing que sur les terres des particuliers» 
 
Ref . : Abbé De Leuze, “Beauraing et son Château” (Namur 1891),  (pp. 17-18) 

 
Het is ook in deze periode dat een kanaal (le Beury) werd aangelegd. Dit kanaal zou het 
noodzakelijke water van “le grand Etang” vervoeren om de ruwe ertsen te wassen en ver-
volgens te smelten in de ovens. Dit smelten gebeurde volgens de “flotatie” methode. De 
ovens werden verwarmd door houtskool. In het kader van de concessie van 1390 werden 
enkele uitbreidingen toegekend. In 1472 startte de uitbating van enkele kleine mijnen op 
het grondgebied van Beauraing. Deze locatie ligt op enkele honderden meter ten zuiden 
van Tamézon en is plaatselijk bekend als “la Minière”. Men ontgon er gedurende de 
periode 1390-1500, galeniet (PbS) en zink (ZnS). Het lood dat hier ontgonnen werd dien-
de in de beginperiode voor de productie van de loden letterblokjes (opkomst van de druk-
kunst).  
 

In 1420 was de mijn van Beauraing niet meer in staat om 
voldoende ertsen te leveren om de locale smelterij te 
Flohémont, draaiende te houden. In de logboeken van de 
Heer van Beauraing (15 februari 1449) lezen we dat 
ertsen van elders (Entre-Sambre-et-Meuse) werden aan-
gevoerd over de Maas vanuit Anseremme. Rond 1600-
1620 was de industriële activiteit sterk afgenomen en 
werd deze uiteindelijk stopgezet. De uitbating werd te 
duur omdat men de mijn steeds dieper diende uit te 
graven zodat de wateroverlast te groot werd. Bovendien 
gebeurden er teveel dodelijke ongevallen. 
  
Dit kruis dateert van rond 1620 en is bewonderen in het 
park van Beauraing (Castel St. Pierre) net voor de in-
gang van de mijn. Het is hier geplaatst ter nagedachtenis 
van Dhr Bernier, voormalig wethouder van Beauraing. 
Bernier is volgens sommige gestorven door de instorting 
van een mijngalerij, volgens anderen door een onfortuin-
lijke val. 

 
Rond 1918 ondernam de familie Culot-Durbecq een laatste poging om een ondergrondse 
galerij te heropenen. Men heropende een oude put van 25 meter diepte zonder de loodrij-
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ke ader te ontdekken. Op verschillende niveaus werden horizontale galerijen opgemerkt. 
In één ervan, op ongeveer 4 meter diepte vond men een dunne leemachtige laag tussen 
twee kalklagen. Deze laag werd door de mijnwerker gevolgd tot ongeveer 20 meter diepte 
onder een hoek van 40° zuid-zuidwest. Op dit punt ontdekte hij een ertsader van ca. 40 
centimeter dikte. Deze ader leek zich verder te zetten in dezelfde richting en werd ontgon-
nen over een lengte van ca. 4 à 5 meter. Deze onderneming heeft niet lang geduurd en 
eindigde spijtig genoeg in een fiasco. De kleindochter van deze laatste uitbater (demoisel-
le Culot) bezit spijtig genoeg geen enkele documentatie over deze onderneming. 
 
In 1925 publiceerde M-E. Denayer in “Sur un filon de galène et de blende dans le calcaire 
givetien de Beauraing (Namur)" zijn bevindingen na een grondig onderzoek van deze 
mijn. Zijn verslag bevestigt de werkzaamheden van Mr. Culot en gaat dieper in op het mi-
neralogisch aspect van deze mijn. We publiceren hieronder een korte samenvatting van 
dit verslag dat tevens een plaatsaanduiding inhoudt. 
 

Ten zuidwesten van Beauraing, op het plateau tussen de weg naar Javingue in het noorden, 
en de baan naar Givet in het zuiden, vindt men hier en daar, temidden van de huidige 
cultuurzones, plaatsen met een verzwakte vegetatie. 
Deze plaatsen zijn bezaaid met brokken kalkgesteente die, bij nader onderzoek, insluitsels 
vertonen van sfaleriet en galeniet. 
Het onderzoek van de oude mijngangen, (in 1925 waren deze er nog, nu niet meer) leverde 
stalen op die in de ganggeodes calciet bevatten, gekristalliseerd in melkachtige skalenoëders. 
Het ganggesteente omsluit de resten van de rotsholten (een zandachtig kalkgesteente), die het 
steunpunt vormden voor de sfalerietkristallisatie.  
Dit blauwzwart, zandachtig kalkgesteente, ruw aanvoelend en splijtbaar, is bezaaid met 
microscopische muscovietschilfertjes. 
Microscopische onderzoekingen van de ondergrond en van de kalkgesteenten in de omliggende 
groeven leidden tot de conclusie dat de rotsformaties oorspronkelijk gevormd werden door een 
kalkachtig slib, kwartsachtig, een weinig leemachtig met een hoog gehalte aan organische 
materie. 
Het dynamometaforfisme gaf aanleiding tot het ontstaat van muscoviet. Het geheel behoort 
tot het inferieure Givetaan, soms koraalachtig met een korrelige structuur, soms kristallijn. 

 
We kwamen tot de bevinding dat het artikel van M. Denayer (1925), nog altijd een zeer 
goede leidraad is. Er is in die driekwart eeuw weinig of niets veranderd, behalve dat er 
geen mijnschacht meer te bespeuren is. De plaatsaanduiding klopt, en de beschrijving er-
van eveneens. Er zijn inderdaad temidden van de velden zeer goed plaatsen te bemerken 
die een andere plantengroei vertonen dan de omringende plaatsen. Zo kan men hier en 
daar plaatsen zien met een sterke concentratie van Papaver rhoeas (klaproos, kollebloem 
of korenroos). Deze plekken zijn zelfs in volle winterperiode zeer goed te herkennen aan 
het kleurverschil van de bodem. De bodem van het veld is bezaaid met brokken kalkge-
steente. In het voorjaar kan men met wat geluk op de akkers koraalfossielen uit het De-
voon vinden. We vermelden oa. Hexagonaria Hexagona en Rugose.   
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Het is in het kreupelhout van het 
"Bois de Laury" dat we de resten (10 
meter diep) vonden van wat eens 
een mijnput was. Deze resten zijn 
echter zeer moeilijk te ontdekken.  
Er zijn geen bovengrondse aandui-
dingen die wijzen op vroegere mijn-
bouw, ook zijn er geen ruïnes van 
vroegere installaties te bespeuren. Al 
wat overblijft is een zeer lage stort-
hoop die ontstaan is doordat men de 
oorspronkelijke mijnschacht heeft 
volgestort met de afval die er eens 
uitgehaald werd. Bovendien zijn de-
ze lage storthopen nog overgroeid 
met een weelde aan onkruid en wilde 

planten. Het is echter op een van deze plaatsen dat we uitstekend materiaal gevonden 
hebben. 
 
Het zoeken naar mineralen is niet echt een 
zware klus. De meeste blokken liggen er 
voor het oprapen. Het vergt echter wel veel 
geduld om juist die steen te vinden waarin 
de gegeerde sfalerietkristallen te vinden 
zijn. De blokken geven zelden op zicht aan-
duiding van de aanwezigheid van sfaleriet 
of van galeniet, omdat ze meestal een cal-
ciet-dolomietachtig uitzicht hebben. Het ge-
wicht van de stukken kan in sommige ge-
vallen resultaat opleveren, maar dit kan ook 
misleidend zijn. Er komen tamelijk veel 
brokstukken voor van blauwe Dinantse 
kalksteen. Deze zijn eveneens veel zwaar-
der dan de gewone kalksteen. Nader on-
derzoek door breken met de hamer is hier 
aangewezen.  
 
De mineralen van Beauraing lonen echt wel 
de moeite. De mineralen die je er vindt zijn 
van goede kwaliteit en misstaan zeker niet 
in je verzameling. Handstukken zoals hier-
naast afgebeeld behoren spijtig genoeg tot 
de uitzonderingen. In oude mineralenverza-
melingen zijn calciet skalenoëders tot 10 cm 
geen zeldzaamheid.  
 
Op de volgende pagina’s geven we een 
korte beschrijving van de gevonden minera-
len.   
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Sfaleriet 
 
We hebben de meeste plaatsen waar sfaleriet in België kan gevonden worden reeds her-
haaldelijk bezocht. De vondsten, indien de vindplaats nog bestaat, kunnen we zonder 
meer pover noemen. Het zijn ook steeds dezelfde plaatsen die in de meeste werken on-
der het hoofdstuk sfaleriet vernoemd worden. Schumann vermeldt La Calamine-Moresnet 
en Bleiberg (nu Plombières). Dana geeft enkel de regio rond Aken in Duitsland. Hier moet 
wel de bedenking gemaakt worden dat La Calamine (Kelmis)-Moresnet en Bleiberg vroe-
ger deel uitmaakten van het grondgebied dat na WO I door Duitsland aan België werd af-
gestaan. In de «Minéraux de Belgique» worden onder het hoofdstuk sfaleriet de volgende 
plaatsen vernoemd : La Calamine-Moresnet, Welkenraedt, Le Rocheux, Angleur, Engis, 
Flône, Ardenelle, Corphalie, Philippeville, Vodelée, Villers-le-Gambon, Sautour, en Vedrin 
(deze laatste mijn was het recentst in uitbating). 
 
Wanneer we op de kaart van België nagaan waar deze plaatsen zich bevinden dan vin-
den we een zekere lijn in de opsomming:  beginnend in de provincie Luik met Plombières 
en, afdalend naar het zuiden, Moresnet-La Calamine en Welkenraedt. Even een zij-
sprongetje naar de Maas toe vinden we Angleur-Engis-Flône-Vedrin. Naar het zuiden toe 
in de provincie Namen Vodelée-Philippeville-Sautour, lichtjes oostwaarts volgen Villers-le-
Gambon en Vodelée. Trekken we deze lijn even verder door dan volgen Givet en Beau-
raing. 
 
Uit het hoofdstuk geschiedenis kunnen we nergens afleiden dat de mijn van Beauraing 
ontgonnen is voor zijn rijke zinkaders. Wellicht is er alleen naar lood gezocht, en dit is 
waarschijnlijk ook de reden waarom de mijn van Beauraing nergens vermeld wordt als 
een zinkmijn. Het veelvuldig voorkomen van het zinkerts, sfaleriet, op de storthopen on-
dersteunt deze stelling nog. We vermoeden dat de exploitatie van sfaleriet toen niet eco-
nomisch rendabel was. Deze brokstukken werden samen met het ganggesteente gestort.  
 
Frequent vinden we sfaleriet in de calcietaders als massieve massa’s. Vaak zijn deze zo 
verweerd dat het bij de minste aanraking in stukken uiteen valt. Soms zijn ook gave kris-
tallen ingebed in het calciet. Deze kristallen kunnen vrijgemaakt worden met chemicaliën, 
maar dit is een gevaarlijke aangelegenheid vanwege de grote hoeveelheden zuur die 
ervoor nodig zijn. Wanneer we geluk hebben dan kunnen we kleine broze kristalletjes 
vinden in de randzones van de calciet of in de zeldzame holtes. Uitzonderlijk kunnen 
kristallen gevonden worden tot meerdere centimeter.  
 
De kleur van de gave heldere kristalletjes gaat van bruin, bruin-gelig, geel naar wijnrood 
voor de kleinere, tot zwart voor de grotere kristallen. Wanneer we deze grotere kristallen 
nauwkeuriger bekijken dat zien we dat deze kristallen niet echt zwart zijn maar eerder 
donkerbruin en dat ook deze doorzichtig zijn. De uitspraak ‘klein maar fijn’ is voor de sfa-
leriet van Beauraing zeker van toepassing. Je kan er namelijk doorheen kijken. De struc-
tuur van sfaleriet is dezelfde als die van diamant. De meeste ‘verse’ kristallen hebben een 
hars- tot diamantglans. 
 
Sfaleriet is terug te vinden met nagenoeg ieder ander mineraal dat in Beauraing voorkomt. 
Een opsomming van de begeleidende mineralen zou ons hier te ver leiden al kan ik niet 
nalaten om pyriet en zwavel toch te vermelden. De chemische formule is ZnS. Volgens 
Dimanche et Al (1979) zou volgens een chemische analyse de sfaleriet van  
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1 2 3 
4 5 6 
7 8 9  

De beeldbreedte van de foto’s varieert van 3 t/m 5 mm. Alle foto’s zijn gemaakt met een Nikon 
995 camera gemonteerd op een oculair van een Russische MBC-10 microscoop en een 7W 
‘wit’ licht ring verlichting. Foto’s en verzameling : Richard De Nul.  

 

1 Bloedrood en oh, zo mooi. Belgische sfaleriet ! Pure ondeugd want je kan er zo maar doorheen kijken. 
De beeldbreedte van deze afbeelding kan geschat worden op 3 mm.  

2 Op deze foto zien we een sfalerietkristal  half ingebed in calciet. Er zijn geen chemische producten 
aan te pas gekomen. Puur ‘naturel’ in al zijn eenvoud...  

3 Uitdagend maar niet te versmaden. Wie had dit verwacht op een storthoop... 
4 Woorden zijn overbodig om dit kristal te beschrijven. Hoelang het op de storthoop heeft gelegen durf 

ik niet te zeggen. Onnodig te zeggen dat dit specimen een ereplaats heeft gekregen heeft in mijn ver-
zameling. 

5 Hier zien we sfaleriet in één van zijn eenvoudigste vormen. Deze foto is genomen vooraleer we het 
specimen hebben gereinigd. Spijtig genoeg heeft het dit proces niet overleefd en kunnen we alleen 
nog maar genieten van de foto.   

6 Deze foto toont ons een de mystieke vorm van sfaleriet. Hier ligt een eenvoudig en simpel kristal 
zonder scrupules te schitteren op een kwartsbedje. Blijkbaar ligt het er al jaren want een sluier van hy-
drozinkiet en een pukkel van smithsoniet hebben de schoonheid al trachten te verdoezelen. 

7 Met het nodige geluk, doorzettingsvermogen en hard werken kunnen toch nog mooie 
sfalerietkristallen gevonden worden. Toegegeven, al de specimens die we hier tonen zijn klein tot zeer 
klein. Dit wil zeggen dat een microscoop en een goede verlichting noodzakelijk is om ten volle te 
kunnen genieten van hun schoonheid. 

8 Een rood en geel sfalerietkristal zij aan zij op een tapijtje van kwarts. Het rode kristal is perfect 
tetraëdrisch met bijkomende vlakjes op de hoeken. 

9 Ook hier kunnen we verschillende kleurschakeringen onderscheiden. Rood voor de kleinere kristallen 
en nagenoeg zwart voor de grotere kristallen. De kristallen die we hier zien hebben zich ongehinderd 
kunnen ontwikkelen in een holte. Stuk voor stuk zijn ze gehuwd met hun partner en vormen ze telkens 
een tweeling op een kwartsonderlaag. 
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Beauraing de volgende waarden hebben: Zn (60 %), Fe (6,75 %), Cd (0,85 %).  IJzer 
kleurt sfaleriet geel tot bruin en bij zeer hoge concentraties zelfs zwart (variëteit marma-
tiet). 
 
Sfaleriet heeft een kubische structuur. Vrijwel alle sfalerietkristallen die we in Beauraing 
gevonden hebben zijn vertweelingd. Ze vormen ingewikkelde kristalaggregaten waarbij 
het moeilijk is om de basisvormen van de individuele kristallen te herkennen. Vele sfale-
riettweelingen en aggregaten vertonen de voor sfaleriet karakteristieke vergroeiingen van 
ribben en vlakken die de kristallen een afgerond uitzicht geven. Een grondige studie van 
alle kristalvormen voor de solitaire kristallen zou ons hier veel te ver leiden. We vermelden 
toch enkele frequent voorkomende vormen : 
 
• Perfect gevormde tetraëders met extra vlakjes op de hoeken. 
• Zeer kleine kristalletjes waarbij zeer goed de kubus {100}, de tetraëder {111} en de 

rhombendodekaëdervlakken {110} te herkennen zijn. 
• Rhombendodekaëder waarvan het driehoekig tetraëdervlakje {111} omgeven is door 

drie (gebogen) dodekaëdervlakjes {110}.  
• Duidelijke groeilijnen zijn vooral bij grotere individuen waarneembaar. Nagenoeg 

idiomorf uitgekristallisseerde tetraëders {111}. Combinaties van de nagenoeg idiomorf 
uitgekristalliseerde tetraëders leiden onder andere door parallelle vergroeiing tot poly-
gonale aggregaten met een diameter van enkele millimeter. 

• Soms zijn de kristaloppervlakjes zo geëtst zodat bepaalde zones van het kristal (door 
differentiële oplossing) reliëf vertonen. 

 
Galeniet 
 
Galeniet komt voor als een homogene mas-
sa samen met calciet en uitzonderlijk met 
cerussiet. Andere mogelijke begeleiders zijn 
smithsoniet, zelden sfaleriet en hoogst uit-
zonderlijk zwavel. Galeniet is op de stort-
hoop van Beauraing niet in overvloed te vin-
den. Slechts éénmaal hebben we solitaire 
galenietkubusjes van enkele millimeter ge-
vonden. 
 
Op de foto hiernaast zie je zeer goed dat 
galeniet kubisch is, aan de hand van de 
parketstructuur. Beeldbreedte : 1 cm.  
 
Calciet 
 
Calciet is in Beauraing het meest voorkomende mineraal. We kunnen het overvloedig vin-
den als massieve blokken. Zoek je iets aandachtiger dan vind je zeker "grotere" kristallen. 
Skalenoëders tot 10 cm zijn geen uitzondering. Spijtig genoeg zijn deze kristallen broos 
en bijna altijd beschadigd. Ze zijn meestal verweerd. 
 
Willen we een gaaf calciet-exemplaar in onze verzameling dan zullen we behoorlijk veel 
geluk moeten hebben of zullen we ons tevreden moeten stellen met de kleinere speci-
mens. Deze hebben zich meestal ongehinderd kunnen vormen in de holten van de mas-
sieve calciet (foto links).  Het is pas bij het voorzichtig doorslaan met de hamer dat deze 
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kristallen voor het eerst het daglicht te zien krijgen. Calciet vormt een mooie associatie 
met sfaleriet, zoals we kunnen zien op de foto rechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om het calciethoofdstuk af te sluiten 
stellen we nog even een calciet-
kristal met fallus-allures voor. De 
Franstalige lezers zullen vanaf nu 
“LE calcite” moeten zeggen en 
schrijven in plaats van "la calcite"  
☺. 
 
We hebben het specimen  gevonden 
op 3 februari 2002 op de storthoop 
van Beauraing.  De beeldbreedte is 
ongeveer 1 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bariet 
 
De aanwezigheid van bariet is niet verwonderlijk omdat Denayer het vermeldt als constitu-
ent van het ganggesteente in één van de ertsaders. We hebben het gevonden als kleine 
witte korsten (linksonder) tussen de in ontbinding zijnde zinkertsen. Bestuderen we dit 
voorkomen onder de microscoop dan kunnen we soms opmerken dat deze korsten be-
staan uit lamellen die als waaiervormige aggregaten zijn opgebouwd. In deze vorm is ba-
riet te verwarren met hydrozinkiet en is soms een microscoop nodig om het onderscheid 
te maken tussen de witte mineralen. De foto ernaast toont ons een totaal andere, in 
Beauraing minder frequent voorkomende vorm van bariet. Je ziet hier duidelijk de 
typische glasheldere lamellaire kristallen. Ze zijn schoofvormig  gegroeid in een holte van 
smithsonietkristallen.  Beeldbreedte : links : 10 mm, rechts : 3 mm. 
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Op de foto onder rechts wordt een mooi glashelder barietkristal getoond waarvan de ruit-
vorm nog duidelijk te zien is. Begeleidende mineralen zijn smithsoniet en galeniet. Net 
buiten de holte (niet in beeld) zit een mooi hemimorfietkristal. We hebben dit merkwaardi-
ge stuk gevonden op 1 november 2001 en de beeldbreedte is ongeveer 3 mm.  
 
Barietkristallen komen niet frequent voor in de rotsblokken van Beauraing. Ze zijn klein tot 
zeer klein en het is pas thuis bij het bekijken onder de microscoop dat je ze kunt ontdek-
ken. De kristallen zijn dun en glashelder zodat verwarring met enig ander mineraal dat in 
Beauraing voorkomt uit te sluiten is. Op de foto midden-onder is een holte te zien met 
smithsonietkristallen met daarin twee solitaire bladerige barietkristallen. De foto rechts 
toont ons een zeer dun ruitvormig barietkristal, ook hier in een holte met 
smithsonietkristallen. 
 
Cerussiet 
 
Cerussiet is een zeldzaam en onopvallend mineraal voor deze vindplaats. Het wordt ge-
makkelijk over het hoofd gezien en er is verwarring mogelijk met zwavel en het veel voor-
komende smithsoniet. Je kan het steeds vinden in de nabijheid van galeniet als zeer klei-
ne grijze doorzichtige korreltjes. 
 
Chalcopyriet 
 
Willen we de volledige paragenese van de loodmijn van Beauraing voorstellen dan moe-
ten we ook de minder fraaie mineralen bespreken. Chalcopyriet komt zelden voor als zeer 
kleine insluitsels in galeniet en calciet. Dit zijn, samen met malachiet, de belangrijkste be-
geleiders. Kristalletjes van chalcopyriet kunnen voorkomen, zij het spijtig genoeg zeer 
sporadisch en steeds met een ingewikkelde kristalvorm. Het is dank zij de iridescentie (bij 
de verse specimens) dat dit mineraal de aandacht zal trekken bij de mineralenverzame-
laar. Dikwijls kunnen er wel meerdere kristalletjes opgemerkt worden waarvan er meestal 
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wel eentje gebroken is zodat we de goudgele kleurschakeringen goed kunnen waarne-
men. 
 
Goethiet 
  
Goethiet komt voor als bruine poederige korsten.  
 
Hydrozinkiet 
 
Hydrozinkiet komt tamelijk frequent voor als een dunne bedekking van smithsoniet en 
sfaleriet. Door verontreiniging kan deze een bruine, geelachtige tot soms lichtgroene 
verkleuring hebben.  Minder frequent hebben we hydrozinkiet als zeer kleine aggregaatjes 
opgemerkt. Hier zou eventueel verwarring mat aragoniet kunnen optreden. Op enkele 
specimens hebben we een fluorescentie kunnen waarnemen. 
 
Kwarts 
 
Kwarts komt voor als microscopische kristalletjes in het ganggesteente. Gezien de zeer 
kleine afmetingen wordt het vaak niet opgemerkt. Willen we de kristallen echt zien dan is 
een microscoop met een sterke vergroting nodig. 
 

Het is in de smalle spleten van de 
blauwe Dinantse kalksteen dat we 
het meest kans maken op het zeld-
zame kwarts. Als toemaat kunnen 
we soms kleine rode sfalerietkristal-
letjes op het  grijze kwartstapijt op-
merken die het geheel opvrolijken.  
 
Helemaal afgewerkt is het wanneer 
een zweem van hydrozinkiet dit ste-
kelige kwartstapijt zachter maakt, 
de kristalvlakken van het kwarts zijn 
dan alleen nog maar te zien aan de 
lichtreflecties. 
Beeldbreedte: 8 mm. 

 
 
Smithsoniet 
 
Smithsoniet, ook wel eens zinkspaat genoemd, komt meestal voor als zeer kleine kristal-
letjes in de randzone van sfaleriet. Dit zinkcarbonaat komt algemeen voor op de stort-
hoop van Beauraing.  
 
We hebben het kunnen onderscheiden als bolvormige aggregaten, opgebouwd uit rhom-
boëdrische kristallen, als niervormige aggregaten waarbij het soms een ganse holte  
opvult en zelden als solitaire vlakkenrijke kristallen. Sommige zijn doorschijnend, waarbij 
dan meestal allerhande insluitsels kunnen worden waargenomen (foto links). Vaak heb-
ben ze een grijze tot bruine kleur, waarschijnlijk veroorzaakt door verontreiniging (foto 
rechts). Eénmaal hebben we een licht blauwige zweem kunnen opmerken (onderste foto, 
links). 
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Als voornaamste begeleiders vermelden we uiteraard sfaleriet en hydrozinkiet, maar we 
mogen ook calciet niet vergeten waarmee het mooie associaties kan vormen (beide foto’s 
onderaan). De beeldbreedte van de foto’s is ongeveer 2 mm. 
 
Sideriet 
 
Sideriet komt voor als onopvallende bruine korrels of vlekjes in de kalksteen. Begeleiden-
de mineralen zijn oa. chalcopyriet en malachiet. Tot heden zijn er geen kristallen of mooie 
aggregaten waargenomen. 
 
Malachiet 
 
Dit mineraal komt te Beauraing zelden voor in de ver-
weerde calcietblokken waar het de plaats heeft inge-
nomen van chalcopyriet, de enige leverancier van het 
koper. Dikwijls zit het malachiet gewoon ingebed in 
het calciet zodat er geen sprake is van enige kristal-
vorming.   
 
Gelukkig is de groene kleur het herkenningsmiddel 
voor dit mineraal. Tot heden is er geen enkel ander 
groen mineraal gevonden op deze vindplaats. De foto 
hiernaast toont de beste vondst van dit groene carbo-
naat. Men kan zeer goed de typische zijdeglans waar-
nemen.   
 
De beeldbreedte is ongeveer 2 mm. 
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Muscoviet 
 
Denayer signaleert muscoviet als schilfertjes van ongeveer 50 µm in het calciet. Dit is wel 
héél klein voor de gewone mineralenverzamelaar. 
 
Zwavel 
 
Zwavel komt zeer zelden voor als een gele aardachtige massa. Het kan ook gevonden 
worden als minuscule vlakkenrijke kristalletjes met een vettige glans. Galeniet is de enige 
begeleider van dit onopvallend mineraal. 
 
Pyriet 
 
Pyriet is in Beauraing zeldzaam. Het is 
steeds klein en onopvallend maar gelukkig 
is het gemakkelijk te determineren omdat 
het voorkomt als kleine kubuskristallen.  
 
We hebben pyriet steeds gevonden als 
solitaire kristallen in de onmiddellijke om-
geving van sfaleriet. Beide sulfiden beho-
ren tot hetzelfde kristalsysteem en zoals 
op de foto hiernaast te zien is kunnen ze 
het goed met elkaar vinden.  
 
De beeldbreedte kan geschat worden op 3 
mm. 
 
Hemimorfiet 
 
Dit silikaatmineraal was tot einde 2001 nog niet beschreven voor deze vindplaats. We 
waren dus argwanend voor wat betreft onze vondst. We hebben het gevonden in een 
grote rotsblok die aan de buitenkant verweerd was. Bij het openslaan, ter plaatse, zagen 
we al direct dat dit één van de hoogtepunten van die dag zou zijn. Talrijke sfalerietspeci-
mens werden als handstukken geborgen. Opmerkelijk was dat dit rotsblok veel grotere 
holten vertoonde. Onnodig te zeggen dat het grootste gedeelte van deze rotsblok na het 
zorgvuldig te hebben verkleind, zorgvuldig werd ingepakt en meegenomen werd naar 
huis. Het is pas thuis, na reiniging en het onder de microscoop te bekijken dat 
hemimorfiet kon worden opgemerkt. 

Slechts twee specimens werden weerhou-
den voor de verzameling. Eentje hiervan 
leende zich goed voor het maken van een 
foto. De knolvormige aggregaten opge-
bouwd uit langwerpige kristallen met een 
vlakke beëindiging zijn kenmerkend voor 
hemimorfiet. 
 
Het voorkomen van hemimorfiet is nadien 
bevestigd door Michel Bondieau. De beeld-
breedte van de afbeelding hiernaast kan 
geschat worden op 3 mm. 
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Fluoriet 
 

Toen ik dit kubusvormig kristalletje 
voor het eerst onder de microscoop 
opmerkte dacht ik onmiddellijk aan 
fluoriet. Fluoriet is echter nog niet 
beschreven van deze vindplaats 
vandaar dat ik toch nog wat terug-
houdend ben, temeer daar dit tot 
nu toe het enige specimen is dat ik 
gevonden heb. 
  
Fluoriet moet toch tot de ernstige 
kandidaten gerekend worden ver-
mits dit mineraal een veelgeziene 
gast is op de omringende vind-
plaatsen. Het zit deels ingebed in 
een massieve calciet. 

Begeleidende mineralen zijn verweerde chalcopyriet en een beetje malachiet (links van 
het fluorietkristal). Beeldbreedte : ongeveer 5 mm. 
 
Markasiet 
 
We vermoeden dat ook dit ijzersulfide mag toegevoegd worden aan de inventarislijst van 
Beauraing. Spijtig genoeg is er niet genoeg materiaal ter beschikking om een éénduidige 
analyse te kunnen uitvoeren (zie hiervoor de linker en de midden foto).  
 
Aragoniet 
 
Ook aragoniet is een kandidaat voor Beauraing. De witte harige bolletjes zijn gevonden in 
een holte van een blauwe Dinantse kalksteen. Tot heden hebben we slechts één 
exemplaar (foto rechts) waarvan we vermoeden dat het mogelijkerwijs aragoniet zou 
kunnen zijn.  
   

 
Mineralen en foto’s: 
 
Alle foto's : foto © en verzameling Richard De Nul. De foto’s zijn gemaakt met een digitale 
Nikon Coolpix 995 camera via een hulpstuk gemonteerd op de oogoculair van een 
microscoop MBC10 (van Russische makelij).  Sommige foto’s (smithsoniet en pyriet) zijn 
gemaakt via een derde oculair van een moderne Zeiss Stemi microscoop. Bijkomend is 
voor deze fotos via Photoshop gebruik gemaakt van multilayering (stapeling van 
verschillende lagen). Voor meer informatie hieromtrent kun je terecht op http://users. 
pandora.be/rdn/digifoto/equip.htm (homepage http://users.pandora.be/rdn). 
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OPGELET : de vermelde vindplaatsen bevinden zich op privé-terrein. Je mag er 
in geen geval mineralen gaan verzamelen zonder toelating van de eigenaar. 
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