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Titelpagina
MKA-ers op zoek naar tuperssuatsiaiet in de Aris-groeve, Z. Windhoek, Namibië. Foto © Guy Rombouts,, augustus 2006. 
Inzet : tuperssuatsiaietkristallen van de Aris-groeve. Verzameling en foto © Bill Lechner. 
 
Deze pagina
Een greep uit de mineralen van de Aris-groeve, Z. Windhoek, Namibië : tuperssuatsiaiet (groene naalden), villiaumiet 
(violetroze), makatiet (witte naalden) in phonoliet. Alle foto's werden in situ in de groeve genomen. Foto's © Guy Rombouts 
augustus 2006.  
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MKA-kalender 
 
 
 
Vrijdag 6 oktober 2006 

 

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

"Het geheim van de 
 
 
 
 

Vulkanologen en filmmakers van of verbonden met National Geographic zijn 
ter plaatse bij de uitbarsting van een vulkaan om dit natuurverschijnsel te bes
leggen op film. Zij nemen je mee naar de meest spectaculaire explosies, dod
giftige gaswolken en rondvliegend gesteente. Voor mineralenverzamelaars ka
de specimens vliegen tot voor je voeten, en gezien de matrix nog heet is, ku
ook nog makkelijk aangepast worden aan de doosjes. Bovendien z
"brandnieuw" ! Een aanrader, dus ! 

 
 

Vrijdag 13 oktober 2006 

 

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

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een g
tje... Deze maand worden specimens van tuperssuatsiaiet
groeve in Namibië aangeboden. Meer details hierover vindt 
nummer.  

20.15 h  
Bruno Van Eerd

Goud in Noor
 
 
 
 

 
Na een interessante tussenstop in Frankrijk, op zoek naar edele stenen, nee
naar Asturias. Hier maken we kennis met dat deel van Spanje dat (ooit ?) zó
dat zelfs de Romeinen er reeds talrijke goudmijnen uitbaatten. Gelukkig hebb
goud achtergelaten ... . Voor zij die er naarstig naar op zoek willen gaan is 
hoop. Samen met Bruno swingen we dus de goudpan heen en weer, bezo
van Las Medulas, raken we besmet met het goudvirus en proeven we van
Europees Goudpannerskampioenschap. 
Wedden dat je op het einde van deze avond ook uit volle borst E viva España
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Zaterdag 14 oktober 2006 

 

 
Vergadering Werkgroep Edelsteenkunde 
 
Maandelijkse vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in de conferentiezaal van 
"OP-SINJOORKE" 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.  
  
De spectroscoop 
Tijdens deze vergadering zullen we de theorie en de praktijk van de spectroscoop door-
nemen. In de gemmologie wordt de (hand)spectroscoop gebruikt voor het waarnemen van 
absorptiespectra in het zichtbare gedeelte van het licht. Een aantal edelstenen hebben 
karakteristieke absorptiespectra die bij de determinatie van deze stenen gebruikt worden. 
Naast een bondig aantal theoretische beschouwingen gaan we voornamelijk in op het 
praktische gebruik van de spectroscoop.  
 
 
Zondag 22 oktober 2006 

 

 
Ruildag zeolieten. 
Op zondag 22 oktober van 10 tot 13 h organiseren we nét als vorig jaar een ruilvergade-
ring voor zeolieten. Plaats van afspraak "De Drie Rozen", Kerkstraat 45 in 's Gravenwe-
zel. Iedereen is welkom, liefst in het gezelschap van een paar bakken zeolieten ! Je hoeft 
niet per sé mee te doen aan de transacties, kijken en een praatje mag ook. 
Voor meer details verwijzen we naar het vorige nummer van Geonieuws. 

 

 
Gas- en vloeistofinsluitsels in fluoriet van Seilles, Namur, België. Verzameling en foto Rik Dillen 
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Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

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

Internationale beurs van mineralen en fossielen
18 november 2006, van 10 tot 17 h
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 20/10/2006 - 19/11/2006 
 
 
20-22/10 FR L'UNION (31). Grande Halle. Beurs + diverse andere activiteiten. 
21-22/10 DE FRANKFURT-HÖCHST. Jahrhunderthall. 11-18 h. Beurs. 
21-22/10 DE GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen, Feldmarkstr. 201. 10-17 h. 
21-22/10 DE STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle Fellbach. 10-18/11-17 h. www.mineralien-

fossilien-stuttgart.de. 
21-22/10 CH OLTEN. Kulturzentrum Schützenmatt. 13-17/10-17 h. Beurs (M-F). 
21-22/10 GB SUNBURY-UPON-THAMES. Kempton Park Racecourse. 10-18/10-17 h. 

<info@rockngem.co.uk> www.rockngem.co.uk
21-22/10 FR ARNAGE-LE MANS (72). Salle des fêtes. Ruil-beurs. 
21-22/10 FR JUVISY-SUR-ORGE (91). Salle des fêtes. Ruil-beurs. 
21-22/10 FR SOLLIES-TOUCAS (83). Salle des fêtes. Beurs. 
22/10 NL AMSTERDAM. Sportcentrum Uni Amsterdam, De Boelenlaan 46. Beurs (M-F-J-E). 10-17 h. 

<evenement.administratie@gea-geologie.nl> www.gea-geologie.nl
22/10 DE BARSINGHAUSEN. Zechensaal. 11-17 h. Beurs (M-F). <peter@mineralien-kujath.de>  
22/10 DE TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. 
22/10 DE ZWICKAU. Ballhaus Neue Welt, Leipziger Straße. 10-16 h. 
22/10 AT STEYR. Stadtsaal. 9-16 h. Beurs (M-F). <johannes.siebermair@gespag.at> 
26/10 AT KNITTELFELD. Pfarrheim Knittelfeld. 9-17 h. Beurs. <ausstellung@aon.at> 
28-29/10 CH SOLOTHURN. Landhaus Solothurn. 10-18/10-17 h. Beurs.  
28-29/11 FR SAINT-RAPHAËL (83). Palais des Congrès, port Santa Lucia. Beurs (M-F-J-E). 
28-29/10 FR CERNAY (68). Espace Grün, Grande Salle Centre Ville. Beurs. 
29/10 FR CHAMONIX (74). Foyer de Ski de Fond. Beurs. 
29/10 DE MARBURG.  Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). 
29/10 DE SCHÖPPENSTEDT. Eulenspiegelhalle. <chris.gornik@t-online.de> 
3-5/11 DE MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@ mineralientage.de> 

www.mineralientage.de.  
4/11 NL PURMEREND. Partycentrum "Concordia". 10-17 h. Beurs. 
4-5/11 AT KORNEUBURG. Stadtsaal. 9-17 h. Beurs. Tentoonstelling over agaat. 
4-5/11 CH CHUR. Kirchgemeindehaus Brandis. 10-17/12-17 h. Beurs. 
4-5/11 DK VISSENBJERG.  Eiland Fünen, tussen Middelfart en Odense. Vissenbjerg-Hallerne, 

Indraetsvej. Beurs.  
4-5/11 GB NEWTON ABBOT. Racecourse (tegenover Tesco's; volg borden "racecourse" vanaf de A38 

of de A380. 10-17 h. Beurs. www.gemnbead.co.uk/events.asp
4-5/11 FR SURGERES (17). Salle Castel-Park. Beurs (M-F). <duboisjr@wanadoo.fr> 
4-5/11 FR TOURS (37). Parc des Expositions, Rond Point de Rochepinard. Beurs (M-F-J-E).  
4-5/11 FR LANGON (41). 6 route de Villefranche. Beurs. 
5/11 NL ROERMOND. Jagersbraat. 10-17 h. Beurs. 
5/11 AT YBBS.  Stadthalle Ybbs. Beurs. <ignaz@ratay.com> 
5/11 DE GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 h. Beurs (M-F). <kdhmaintal@t-online.de> 

www.kinzigtaler-mineralienclub.de. 
5/11 DE HILDESHEIM. Hotel Zum Osterberg, Linnenkamp 4. 9.30-17 h. Beurs (M-F). 
10-12/11 DE BERLIN.  Messe Berlin (bij radio-zendmast), Halle 11.2. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<info@berlin-mineralien.de> www.mineralis.de. 
10-12/11 ES BARCELONA. Hal 7, Montjuic 1, Fira de Barcelona. 10-20.30/10-20.30/10-20 h. Beurs. 

<gdilluvio@firach.es>   
10-12/11 CZ TISNOV. Sokolovna a gymnázium. 12-20/8.30-18/8.30-16 h. <andrej.sucko@wo.cz> 

www.tisnov-mesto.cz
10-12/11 FR LYON (69). Espace Tête d'Or, 103 boulevard de Stalingrad, Villeurbanne (ten oosten van 

het park). Beurs (M-F-J-E). 
11/11 DE BONN. Ortszentrum Dottendorf, Dottendorfer Str. 41. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<ernst.thomas@t-online.de> www.mineralien-fossilien-bonn.de
11/11 DE MAGDEBURG.  Ausstellungshalle II (naast Stadthalle), Kleiner Stadtmarsch. 10-16 h. 
11/11 DE LEIPZIG. Veranstaltungssaal,  Prager Str. 28. 10-16 h. Beurs (M-F). <urban-mineralien-

messen@t-online.de> 
11/11 CH AARAU.  Winkelstraal Tellizentrum. 8-17 h. Beurs. 
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11-12/11 DE ENNEPETAL. Haus Ennepetal. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E). <chagemann@aol.com>  
11-12/11 DE VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände VS. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
 
11-12/11  BE LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    36ste  INTERMINERAL - AGAB 
   Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel & fax 085 232939 

 
11-12/11 BE MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Centre Culturel, rue Wilmet. 9-18 h. Ruil-beurs. 

Info : Francis Hubert, 70, rue de Marbaix, B-6110 Montigny-le-Tilleul. Tel. 071 517103,  
 < francis-hubert@advalvas.be > www.quatrem.be

11-12/11 LU LUXEMBURG. Luxexpo int. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-E). <wolffjb@pt.lu> 
11-12/11 FR CHATELLERAULT (86). Salle Camille Pagé. Beurs. 
12/11 CH BERN. BEAbern expo, Guisanplatz. 10-18 h. Beurs (M-F). 
12/11 AT BRUCK.  Eduard-Schwarz-Haus (AK-Saal). 9-17 h. Beurs. 
12/11 HU BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház, H-1153 Budapest XV. ker., Eötvös u. 64-66. 

<csokonai@csokonaimk.hu>  mamit.freeweb.hu
12/11 NL ENSCHEDE. Vrijhof, Universiteit Twente. 10-17 h. Beurs. 
12/11 NL ROERMOND. Agrarische Opleidings Centrum. 10-17 h. Beurs. 
12/11 NL OSS. Den Iemhof. 10-17 h. Beurs. 
17-19/11 DE STUTTGART-KILLESBERG. Messegelände. 10-18 h. Beurs (M-F).<krawietz-

rometsch@kristall-galerie.de>  www.kristall-galerie.de
17-19/11 FI TAMPERE. Pirrka Halli. Beurs (M). 9-17/10-17 h. <info@tampereenmessut.fi> 
18/11 NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege. Beurs (M-F-J-E). <nicokuik@hetnet.nl> www.geode.tk
18/11 CZ OSTRAVA. Nova knihovna. Beurs. <milos.duraj@vsb.cz> 
18/11 DE HEILBRONN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h.<stadtherr@01019 freenet.de>  
18-19/11 DE OBER-OLM.  Ulmen-Halle. 10-17 h. Beurs. <matident@online.de>  www.matindent.com  
18-19/11 AT BADEN-WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. Beurs. Tentoonstelling 

over India. <heinz.soucek @aon.at>  www.intermineralia.com.  
 
18-19/11 BE ANTWERPEN. ACAM-Intergem. Zaal Metropolis, Groenendaallaan 394 
   13-20/10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
   Info : Secretariaat ACAM, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat 
     03/ 6517926  <info@acam.be>  www.acam.be

 
18-19/11 GB CHELTENHAM. Cheltenham Racecourse, Prestbury Park, Gloucester. 10-17 h. 

<info@rockngem.co.uk> www.rockngem.co.uk
18-19/11 FR OSTWALD (67). Centre culturel et sportif (ten Z. van Straatsburg). Beurs; tentooonstelling 

van meteorieten. <opale67@wanadoo.fr> 
18-19/11 FR LEMPDES (63). Salle polyvalente. Beurs. 
18-19/11 FR  QUINCY-SOUS-SENART (91). Salle Mère Marie-Pia, rue de Combs la Ville (bij 

gemeentehuis). Beurs (M-F-MM). 
18-19/11 FR NICE (06). Parc Phoenix, Promenade des Anglais. Beurs. 
18-19/11 FR LIMOGES (87). Restaurant Legrand, ZI sud Magré, rue Sismondi. Beurs. 
18-19/11 FR ANGERS (49). Greniers Saint-Jean, place du Tertre. Beurs. 
18-19/11 FR LATTES-MONTPELLIER (34). Mas de Saporta, route de Palavas. Beurs. 
18-19/11 HU BUDAPEST. Corvinus Egyetem (volt KEK), H-1068 Bp. Szondi u. 79. 

<azurite@netposta.net>  mamit.freeweb.hu
19/11 AT MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F). 
19/11 DE BRETTEN.  Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs (M). 
19/11 DE BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h.Beurs (M-F-J-E). www.lions-butzbach.de
19/11 DE  HÜCKELHOVEN. Aula Gymnasium. 10-17 h. Beurs. <info@museum-hueckelhoven.de>  
19/11 DE  KASSEL.  Kulturhalle Niedervellmar. 10-17 h. Beurs (M-F). 

 
G

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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MKA-nieuws 
 
In memoriam : Gilbert Gauthier  
 

 
Geonieuws begint stilaan meer op een "In-memoriam-nieuws" te lijken, maar eens te 
meer is een boegbeeld van de mineralogie heengegaan. Op 24 juni 2006 overleed de 
Belgische mineralenverzamelaar Gilbert Gauthier in de leeftijd van 82 jaar. 
 
Tijdens zijn studies voor mijningenieur aan de universiteit van Leuven leerde hij tal van 
historisch-eminente mineralogen kennen, zoals bvb. Henri Buttgenbach. Hij werd 
assistent aan de universiteit van Luik, maar spoedig vertrok hij naar het toenmalige 
Belgisch Congo, als mijningenieur voor de Union Minière du Haut-Katanga. Als specialist 
in boringen werkte hij over het ganse gebied van Katanga, o.a. in Shinkolobwe. Later 
werkte hij in de sectie van de olie-prospectie in Afrika. Vanaf het begin van zijn carrière 
was hij een verwoed mineralenverzamelaar. Daarenboven waren zijn collega's meestal 
niet van het "verzamelende type", en zij zorgden er mee voor dat zijn collectie gigantische 
proporties aannam, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 
Reeds vanaf midden jaren vijftig schuimde hij ook andere gebieden in Afrika af die inte-
ressant waren voor mineralenverzamelaars, zoals Zimbabwe en Tsumeb. Op de duur 
kocht en verkocht hij ganse verzamelingen, en had sinds de jaren zeventig een stand op 
de Main Show in Tucson. Daar leerde hij talrijke geroutineerde verzamelaars kennen, 
curatoren van musea enzovoort. Toch wilde hij niet voor een verkoper doorgaan. Hij was 
in de eerste plaats een verzamelaar, maar hij had voorraden gestockeerd op tal van 
plaatsen in de Verenigde Staten en Europa. Geen mens kan beseffen wat de omvang van 
zijn stock aan mineralen is. 
 
Hij was ook een vakman, die zijn stiel, de mineralogie, door en door beheerste. Hij was 
ook altijd bereid om eens te helpen bij de identificatie van een of ander Katangees of an-
der mineraal. Hij had een speciaal gevoel voor humor, niet echt een "moppentapper", 
maar eerder iemand die vaak voor een schaterlach zorgde door zijn woordkeuze en 
woordspelingen. Welbespraakt was hij, in meer dan een stuk of 5 talen. Hij was een echte 
levensgenieter, die heel gemakkelijk contacten opbouwde. Hij was ook met betrekking tot 
zijn verzameling (en de specimens die hij te koop aanbood) een perfectionist. Een etiketje 
met een vlekje... dat kon niet, een specimen met een twijfelachtige identificatie werd niet 
verkocht. Als Belg is hij een van de boegbeelden geweest van de Main Show in Tucson, 
en dat is iets waar we fier mogen op zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gilbert Gauthier (midden) in gesprek met o.a. 
wijlen MKA-lid Joseph Lhoest, voor zijn stand 

op de beurs van Tucson in 2000. 
Foto Rik Dillen. 
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Geo-nieuws kort 
 
 Het Binntal... nationaal park ? Rik Dillen 

 

 
In Zwitserland zijn voorbereidingen aan de gang om van het Binntal een officieel nationaal 
natuurpark te maken. Dan stelt zich natuurlijk de vraag of we in de toekomst zullen kun-
nen blijven mineralen verzamelen in een streek, die toch altijd zeer spectaculaire vonds-
ten heeft opgeleverd. In de meeste nationale parken is wereldwijd zowat elke verzamelac-
tiviteit verboden, en als men dat extrapoleert naar het Binntal moet elke rechtgeaarde mi-
neralenverzamelaar een traantje wegpinken... 
 
Christine Fehr, die het comité voorzit dat de installatie van een officieel park nastreeft en 
voorbereidt, heeft expliciet verklaard dat weliswaar een groot aantal activiteiten verboden 
zullen worden, zoals bvb. het bouwen van huizen, het kanaliseren van waterlopen e.d., 
maar tot nader order zou het strahlen, of mineralenzoeken zeker toegelaten blijven. Dit is 
dus niet vergelijkbaar met bvb. het natuurpark in Engadin, waar de natuur onbeperkt be-
schermd is, en zowat niets is toegelaten dan over de aangeduide paden wandelen. Een 
en ander heeft uiteraard te maken met het feit dat het peperdure Zwitserland klanten 
verliest in de toeristische sector. Een niet onaanzienlijk deel van de toeristen in het Binntal 
en wijde omgeving zijn mineralenverzamelaars, en die wil men blijkbaar niet wegjagen, 
zelfs niet even doen schrikken ...  ☺ 
 
 [Bron : Schweizer Strahler 39(3), 35 (2005)]  
 
 

 Graulichiet-(Ce) nu ook uit "Grube Clara" Rik Dillen 

 

 
Het type-materiaal van het nieuwe mineraal graulichiet-(Ce) is afkomstig van een Belgi-
sche vindplaats (Hourt, Stavelot massief) (Hatert et al., 2003), en we hebben er uitvoerig 
over bericht in Geonieuws (Dillen et al., 2004). Zoals dat geregeld gebeurt volgen na de 
ontdekking van een mineraal snel andere vindplaatsen. De reden is vaak dat pas nadat 
de referentie-X-stralendiffractogrammen beschikbaar zijn voor de onderzoekers zij ge-
makkelijk materiaal kunnen vergelijken en dus identificeren. 
 
Enige tijd geleden werd op een stukje, afkomstig van de Grube Clara, Oberwolfach, 
Zwarte Woud, Duitsland, waar onderzoekers al meer dan tien jaar geen raad mee wisten, 
een bruin korstje als graulichiet-(Ce) geïdentificeerd. Tot nu toe gaat het dus om een 
éénmalige, oude vondst, maar misschien zullen er nog wel hier en daar stukjes opduiken, 
als ten minste hun bezitters het als zodanig herkennen. In feite kun je stellen dat wellicht 
iedere systematische verzamelaar verschillende nieuwe, nog nooit beschreven mineralen 
in zijn verzameling heeft, maar dat nooit zal beseffen. 
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 Nieuw voor België : stavelotiet Rik Dillen 

 

 
Vorig jaar werd België nog eens een type-mineraal rijker : stavelotiet-(La) werd aange-
troffen op een specimen waarop in 2004 reeds zeer ijzerrijke kanonaiet was geïdentifi-
ceerd (Schreyer et al., 2004). Het stuk was afkomstig van Le Coreux, ongeveer 1 km ten 
noorden van Salmchâteau, uit de westelijke flank van de Salm-vallei, waar nog een aantal 
andere Mn-mineralen gevonden werden. De beschrijving door Bernhardt H.-J. et al ver-
scheen in 2005. Begeleiders zijn strontiomelaan, muscoviet, kanonaiet, hollandiet, hema-
tiet, brauniet, albiet en diverse oxidische mangaanmineralen. 
 
De formule is La3Mn2+

3Cu(Mn3+,Fe3+,Mn4+)26[Si2O7]6O30, waarbij La gedeeltelijk vervangen 
is (in afnemende mate) door Nd, Ca, Sc en Ce). De verhouding Ce-La-Nd-Pr wijkt dus 
sterk af van de gewone frekwentieverdeling die we voor zeldzame aardmetalen gewoon 
zijn. Er zijn maar weinig Z.A.-mineralen bekend waarin La de hoofdrol speelt, gevolgd 
door Nd ; meestal staat Ce op de eerste of tweede plaats. Er heeft zich dus bij de vorming 
een redelijk eigenaardige fractionering van de zeldzame aardmetalen voorgedaan. Dat kan 
veroorzaakt zijn door een hoge oxidatiepotentiaal, wat leidt tot de vorming van Ce4+ in 
plaats van Ce3+, wat minder goed in dit kristalrooster past. 
 
Het voorkomen van diverse zeldzame aarden bevattende mineralen in de streek is bekend 
(bvb. Florenciet-(Ce), CeAl3(PO4)2(OH)6) 
 
Het is een trigonaal sorosilicaat. Stavelotiet-(La) is zwart, ondoorschijnend met een me-
taalglans. Het komt voor als korrels van 10 tot 160 µm... niets om in je show-kast te pre-
senteren dus ! De berekende dichtheid is 4.489 g/cm3  
 
Literatuur
Berhardt J.-J., Armbruster T., Fransolet A.-M., Schreyer W. (2005), "Stavelotite-(La), a new lanthanum-man-
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Schreyer W., Bernhardt H.-J., Fransolet A.-M., Armbruster T. (2004), "End-member ferrian kanonaite : an an-

dalusite phase with one Al fully replaced by (Mn,Fe)3+ in a quarz vein from the Ardennes mountains, Bel-
gium, and its origin", Contrib. Mineral. Petrol. 147, 276-287. 

 
 
 Een pasgevonden diamantje... Rik Dillen 

 

 
De laatste tijd werden enkele mooie en vooral grote "steentjes" gevonden 
in Zuid-Afrika. Met "steentjes" bedoelen we uiteraard diamanten. Op 19 
april 2006 werd in de Schmidtsdrift mine, ongeveer 70 km ten noord-
westen van de Kimbeley-mijn, een edelsteen-kwaliteit diamant gevonden 
van 235 karaat, dat is zo ongeveer ter grootte van een ei. De firma Nare 
Diamonds Ltd. Was nog maar een paar weken actief in de mijn, die ze 

had overgenomen van de vorige eigenaars die failliet waren gegaan. 
 
In januari van dit jaar had de groep De Beers al een 316.7 karaat grote diamant gevon-
den in de Venetia-mijn, ook in Zuid-Afrika. Daarmee werden echter geen records gebro-
ken. Denk maar aan de in 1905 gevonden Cullinan-diamand (3106 karaat), de in 1986 ge-
vonden Golden Jubilee (755 karaat). Deze laatste leverde de grootste geslepen diamant 
op uit de geschiedenis, met 545 karaat. 
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 De Ariskop groeve bij Aris, 25 km 
ten zuiden van Windhoek, Namibië. 

Foto © Paul Van hee 2006 Mineraal van de maand 
Tuperssuatsiaiet 
 
Rik Dillen en Paul Van hee 
 
Met enige oefening lukt het wel, het uitspreken van deze "tongue-twister". Zodra je de 
naam foutloos tienmaal na elkaar kan uitspreken binnen de twintig seconden ben je er. 
Eer je de schrijfwijze onder de knie hebt duurt het wat langer. Enne... nee, de naam is niet 
afgeleid van het Amerikaanse merk van plastic potjes voor het huishouden. 
 
Hoewel je dat op zicht niet zou vermoeden, is tuperssuatsiaiet een phyllosilicaat, met dus 
een bladerige structuur. Dat uit zich in de praktijk niet in een bladerig of schilferig 
voorkomen, want het gaat om heel typische naaldvormige kristallen. We situeren de 
formule even in de palygorskiet-groep : 
 

palygorskiet (Mg,Al)2Si4O10(OH).4H2O 
yofortieriet Mn5Si8O20(OH)2.9H2O 
tuperssuatsiaiet NaFe3

3+Si8O20(OH)2.4H2O 
 
De structuur is even moeilijk te beschrijven als de naam is uit te spreken. Kort samenge-
vat komt het neer op een laag opgebouwd uit octaëders die gevat is tussen twee laagjes 
SiO4-tetraëders. Wie de moeite wil doen om de structuur in detail te begrijpen raadpleegt 
best het artikel van CAMARA (2002). Het mineraal is monoklien met roosterparameters a 
= 13.73 Å, b = 18.00 Å, c = 4.83 Å, β = 104°3' en Z = 2.  
 
Op het eerste gezicht lijkt de tuperssuatsiaiet van Windhoek helemaal niet op zijn nauwe 
verwante palygorskiet, ook wel "bergleder" genoemd, maar als je je voorstelt dat de ve-
zelachtige kristalletjes zich verweven tot een netwerk, zoals te zien is op de foto van 
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Tuperssuatsiaiet van 
Mont-Saint-Hilaire, 
Québec, Canada. 

Verzameling en foto © 
Doug Merson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuperssuatsiaiet van Mont-Saint-Hilaire, Canada wordt het allemaal toch iets aannemelij-
ker. 
 
Ook de chemische samenstelling is een beetje complex. Tuperssuatsiaiet van Namibië 
bevat namelijk ook Mn2+ en Fe2+ in de structurele octaëders, waardoor de formule eerder 
zou evolueren naar Na2Fe2+Fe3+

2... i.pl.v. NaFe3
3+ (Gaines et al., 1997). Dit is in de 

formule moeilijk weer te geven. Vers materiaal, waarin men zelfs nog vloeistof aantreft in 
de holtes, is eerder groenig van kleur (t.o.v. het normaal geel- tot bruinachtig). Dat heeft te 
maken met de aanwezigheid van Fe2+-ionen, die eventueel aan de lucht geoxideerd 
kunnen worden tot Fe3+-ionen. Dit is, zowel qua mechanisme als qua kleurwijziging 
enigszins vergelijkbaar met het fosfaatmineraal berauniet. Anthony et al. (1995) 
vergelijken de chemische analyse van materiaal van Groenland (Tuperssuatsuait Bay), de 
type-vindplaats, met dat van Namibië (Aris-groeve) : 
 
 Groenland Namibië
SiO2 56.33 55.66
Al2O3 0.47 0.15
Fe2O3 20.63 26.26
MnO 5.31 0.66
ZnO 0.81 0.11
MgO 1.04 0.18
Na2O 3.24 6.70
K2O 0.78 0.07

 
Het Na-gehalte van Aris-materiaal is inderdaad beduidend hoger dan dat van Groenland, 
wat de aanwezigheid van tweewaardig Fe in het Aris-materiaal plausibel maakt. 
 
Tuperssuatsiaiet komt voor als radiaalstralige of soms kris-kras georiënteerde aggregaat-
jes van naald- tot haarvormige kristallen van enkele mm tot zeer uitzonderlijk enkele cm. 
De kleur varieert van groenachtig over olijfgroen naar geel, bruin en roodachtig bruin. De 
kleur heeft te maken met de samenstelling (Fe2+ t.o.v. Fe3+, aanwezigheid van Mn2+...). De 
individuele kristalletjes zijn halfdoorschijnend en vertonen een glasglans. De splijtbaarheid 
is goed volgens {100}. De prismatische richting is [001], 



Tuperssuatsiaiet van de 
Bortolan quarry, Poços de 
Caldas, Minas Gerais, Brazilië. 
Veldbreedte 5 mm. 
Verzameling en foto © OT. 
Ljostad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en tweelingvorming komt voor met {100} als symmetrievlak. De breuk is oneffen, en het  
materiaal is broos. De hardheid kon, vanwege te fijne vezeltjes, niet bepaald worden. De 
(berekende dichtheid) is 2.28. 
 
Tuperssuatsiaiet is een heel zeldzaam mineraal, dat voorkomt als een lage-temperatuur 
hydrothermaal mineraal in aders in nepheliensyenieten, sodaliet-nephelien-syeniet-
pegmatieten en in phonolietische basalten. 
 
Voor zover we hebben kunnen nagaan zijn momenteel een zestal vindplaatsen bekend : 
• Tuperssuatsiat Bay, Ilimaussaq complex, Narsaq, Kitaa (West Groenland) Province, 

Groenland. Dit is de type-vindplaats. Tuperssuatsiaiet wordt er gevonden in het 
gezelschap van o.a. naujakasiet en aegyrien. Het mineraal werd ook aangetroffen op 
enkele andere plaatsen in de "buurt", o.a. Mellemelv valley en Tunugdliarflik, aan de 
noordkant van de Kangerdluarssuq Fjord.  

• Bortolan quarry, 8 km van Poços de Caldas, Minas Gerais, Southeast Region, Brazilië 
(Atencio, 2005). Tuperssuatsiaiet is hier rood- tot oranjebruin, en het gaat hier niet om 
mooie rozetjes, maar om kris-kras-georiënteerde haartjes. Het Na-gehalte ligt hier  

 
Links : groene tuperssuatsiaietkristallen van de Ariskop Quarry, Namibië. Verzameling en foto © 

Jacques Feijen. Beeldbreedte 1.8 mm. 
Rechts : oranjebeige tuperssuatsiaietkristallen van de Ariskop Quarry, Namibië. Kristallen tot 1.5 

mm. Verzameling en foto © Richard Bell.
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tussen dat van Groenland en dat van Namibië in (4-5 % Na2O). In deze groeve 
wachten nog tal van specimens (en species) op identificatie, en we mogen ons zeker 
aan nieuwe mineraalnamen verwachten. 

• Lovozero Massif, Kola schiereiland, Murmanskaja Oblast', Rusland  
• In Canada komt tuperssuatsiaiet voor in de Poudrette quarry (Demix quarry; Uni-Mix 

quarry; Desourdy quarry), Mont Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec en in de Demix-
Varennes quarry, Saint-Amable sill, Varennes, Verchères Co., Québec. 

• En last, but not least is er natuurlijk de Aris of Ariskop quarry, langs de baan naar 
Rehoboth, op ongeveer 25 km ten zuiden van Windhoek in Namibië. 

 
De naam tuperssuatsiaiet is niet bedacht door een onderzoeker met masochistische of 
sadistische voorkeuren, maar is gewoon afgeleid van de vindplaats van het type-
materiaal, Tuperssuatsiat Bay in Groenland. Type-materiaal bevindt zich aan de 
universiteit van Kopenhagen en in het Smithsonian Institution in Washington, D.C., USA. 
 
 
De Aris-groeve in Namibië 
 
De Aris-groeve bevindt zich ongeveer 25 km ten zuiden van Windhoek, en de phonoliet 
die er ontgonnen wordt wordt gebruikt voor de aanleg van wegen en spoorlijnen. De naam 
"phonoliet" duidt op het metaalklinkende geluid dat ontstaat als je er met een hamer op 
klopt. En dan heb je gelijk al een gevoel over hoe hard dat gesteente is, en de moeite die 
je moet doen om er een stuk af te krijgen. We werden trouwens met enige hilariteit 
onthaald toen onze hamers tevoorschijn kwamen (een voorhamer is hier een noodzaak). 
 
Maar niets is onze MKA-ers, onder leiding van Paul Vandevelde die de noodzakelijke 
contacten had gelegd, te veel om interessante mineralen te bemachtigen : tijdens de 
laatste Namibië-reis werd de allerlaatste dag voor de terugreis naar België voorbehouden 
voor een bezoek aan de Aris-groeve, onder de deskundige leiding van Andreas Palfi en 
Ralf Wartha. 
Phonolieten komen frekwent voor in het gebied tussen Windhoek en Rehoboth in 
Namibië, en vertegenwoordigen de recentste tertiaire vulkanische activiteit langsheen de  
 
 
 

Geografische situering van 
Aris, Namibië 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



westrand van zuidelijk Afrika, 
net zoals de phonolieten van de 
Klinghardt Mountains (een allu-
sie op “klinkt hard” ?) ten zuid-
oosten van Lüderitz. De phono-
lieten zijn ongeveer 34 miljoen 
jaar geleden gevormd, en ko-
men voor als lavastromen en -
proppen in kwarts-veldspaat 
gneissen, micaschisten en am-
phibolieten van het paleoprote-
rozoische Hohewarte complex. 
Deze intrusies zijn dan door ver-
wering vrijgekomen als kleine 
heuvels en bulten in het land-
schap. De grootste dergelijke in-
trusies hebben een diameter 

van meer dan 2 km ! De zeer massieve en taaie phonolieten zijn groenig-grijs van kleur 
op een vers oppervlak; verweerde oppervlakken vertonen een roestbruine kleur. Hier en 
daar treedt een soort ajuinschil-vormig erosiepatroon op. Sommige van deze phonolieten 
bevatten kleine holtes, meestal 1-2 cm, uitzonderlijk tot 8 à 10 cm groot. Daarin zijn soms 
interessante en/of zeldzame mineralen netjes uitgekristalliseerd. 

33  ccmm  llaannggee  mmaakkaattiieettkkrriissttaalllleenn  mmeett  vviilllliiaauummiieett  ((rroozzee))  vvaann  
AArriiss,,  NNaammiibbiiëë,,  iinn  ssiittuu  ggeeffoottooggrraaffeeeerrdd..  FFoottoo  ©©  PPaauull  VVaann  hheeee  

 
Twee vlak bij elkaar gelegen groeven met een analoge paragenese zijn bijzonder interes-
sant, omdat ze een ganse reeks uiterst zeldzame mineralen opleveren : de "Railway 
Quarry", ten westen van de baan, en de Ariskop Quarry" ten oosten. De phonoliet-intrusie 
waarin zich de Railway Quarry situeert heeft een diameter van 800 m en bevat zeer veel 
miarolytische holtes, meestal opgevuld met zeolieten en andere deels zeldzame 
mineralen, zoals tuperssuatsiaiet en makatiet. 
 
Langsheen de toegangsweg naar de Ariskop Quarry kan men het contact zien tussen de 
phonolietintrusie en het oorspronkelijke gesteente. In deze zone is zowel de phonoliet als 
de gneis sterk verweerd, en de (microscopische) nephelienkristalletjes, typisch in dit soort 
uitvloeiingsgesteenten, zijn helemaal verweerd en omgezet in cancriniet. In de kern van 
de phonoliet  is de hexagonale vorm van de nefelienkristalletjes bewaard gebleven maar 
is de nefelien wel gepseudomorfoseerd tot cancriniet. Er worden ook adertjes met paarse 
fluorietkristalletjes gesignaleerd. De belangrijkste mineralen in de Ariskop Quarry zijn 
nefelien, sanidien, aegyrien en diverse zeolieten. Zeldzamer komen vooral bastnäsiet, 
villiaumiet, makatiet, tuperssuatsiaiet en een paar nog niet precies gedetermineerde 
mineraalsoorten voor. Villiaumiet en makatiet vormen euhedrische kristallen, en komen 
vooral voor aan de noordzijde van de intrusie, in de nabijheid van de contactzone. 
 
In totaal werden reeds 61 verschillende mineralen in de Aris-groeve gesignaleerd. De 
belangrijkste zijn uiteraard tuperssuatsiaiet, makatiet en villiaumiet. 
• Tuperssuatsiaiet komt in de Aris-groeve voor als radiaalstralige mini-egeltjes van 

haarvormige tot prismatische kristalletjes, meestal 1-2 mm groot, maar uitzonderlijk 
werden aggregaten met een diameter van 2 cm gevonden ! De kleur varieert van licht-
olijfgroen voor "vers" materiaal, tot geelachtig of bruin. 

• Makatiet, Na2Si4O8(OH)2.4H2O, vormt ook radiaalstralige aggregaatjes van haarvormi-
ge kristalletjes, en is zuiver wit. Ter plaatse zagen we met eigen ogen 3 cm lange ma-
katietnaalden, maar moesten die noodgedwongen achterlaten omdat het phonolietblok 
met de beschikbare middelen niet klein te krijgen was ! 

• Villiaumiet, NaF, is oplosbaar in water. Theoretisch zou dit wit of kleurloos moeten zijn, 
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maar merkwaardig genoeg is natuurlijk natriumfluoride bijna altijd rood gekleurd. 
 
Dit is een (onvolledig) lijstje van het lekkers dat er te vinden is : 
 
aegirine 
analciem 
bariet 
bastnäsiet-(Ce) 
biotiet 
calcioancyliet-(Ce) 
calciet 
ceriet-(Ce) 
cryoliet 
'ferro-aluminotschermakiet' 
ferropargasiet 
fluorapatiet 
fluorapophylliet 
fluoriet 
galeniet 
ima2002-042a (TL) (*) 
kaersutiet 
kanemiet 

kenyaiet 
korobitsyniet 
kwarts 
labuntsoviet-Mn 
lovozeriet 
'lovozeriet group' 
löllingiet 
magnetiet 
makatiet 
mangan-neptuniet 
microclien 
monaziet-(Ce) 
muscoviet 
natroliet 
natrophosphaat 
nenadkevichiet 
nephelien 
opaal 

rhodochrosiet 
sanidien 
sazhiniet-(Ce) 
sodaliet 
sphaleriet 
sérandiet 
thornasiet 
titaniet 
todorokiet 
tsepiniet-Na 
tuperssuatsiaiet 
'unnamed (Fe-analogon van 

zakharoviet)' 
'unnamed (MSH UK77)' 
villiaumiet 
wurtziet 
zakharoviet 
zircon 

 
(*) IMA2002-042a, met als formule Na3La[Si6O15]•2H2O werd ondertussen met een naam bedacht 
door Fernando Cámara, namelijk sazhiniet-(La). Dit is het eerste nieuwe mineraal met de Ariskop 
Quarry als typevindplaats. 
 
Op materiaal van de Aris-groeve is nog uitgebreid onderzoek nodig. Sommigen hebben 
specimens verspreid onder verzamelaars zonder fatsoenlijke verificatie, en zo evolueert 
elke "may-be" tot een pseudo-zekerheid (zelfs het tuperssuatsiaiet is soms een 
twijfelgeval). Ralf Wartha gaf ons sommige specimens met wat wij als tuperssuatsiaiet 
beschouwden met de veelzeggende mededeling : ‘neem maar mee, het is mogelijk een 
nieuw mineraal, het is nog  in onderzoek'. Het is alleszins een haarvormig mineraal dat 
moeilijk eenduidig te determineren is met X-stralendiffractometrie; er komen onvermijdelijk 
chemische analyses bij te pas. 
 
Wat ons opviel in de Aris-groeve is de samenstelling van de holtes. Was de phonoliet bij 
kapotbreken ‘droog’, dan zag je meestal eerder gelige egeltjes van tuperssuatsiaiet en 
had je kans eveneens villiaumiet te vinden. Ook de makatiet holtes waren droog en 
bevatten villiaumiet. Bij beide was er steeds aegirien aanwezig. Was de phonoliet bij 
openbreken ‘nat’, dan vond je géén villiaumiet. Dat laatste is begrijpelijk vermits het 
wateroplosbaar is (werd dat water al eens onderzocht op aanwezigheid van NaF ?). Het 
verschil tussen de groene en bruin-beige-gele variëteit werd eerder in dit artikel al 
uitgelegd, maar het is niet onmogelijk dat een van beide variëteiten na verder onderzoek 
zou gepromoveerd worden tot nieuw mineraal. 
 
De mineralen van de Aris-groeve zijn zeer gewild, zij het enkel als studiemateriaal, en 
voor Andreas en Ralf zelfs een verplaatsing waard naar de beurs van München. 
 
Voor ons MKA’ers was het “de” interessante vindplaats van onze reis en zeker de extra 
verplaatsing waard. Het enige probleem is het “formatteren” van de specimens waardoor 
relatief grote brokken dienden te worden opgestuurd zodat er thuis nog werk aan is. 



De zogenaamde eudialyt van de Aris-groeve is hoogstwaarschijnlijk villiaumiet ; de 
zogenaamde gyroliet van Aris is mogelijk een nieuw mineraal ofwel globulaire fluoriet, 
iraqite-(La) werd waarschijnlijk verward met sazhiniet (gelijkaardige diffractie-patronen), 
isokiet werd nooit bevestigd, en specimens van zogenaamd tetranatroliet bleken enkel 
makatiet te bevatten. Er is dus nog (heel veel) werk aan de winkel ! 
Daarenboven zijn verschillende zaken nog volop in onderzoek, en je mag er zeker van 
zijn dat ze bij de IMA nog van de Aris-groeve zullen horen. 
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Enkele mineralen van de 
Aris-groeve, Z. Windhoek, 
Namibië.  
 
Bovenaan : tuperssuatsiaiet-
kristallen. Verzameling en foto ©
Bill Lechner. 

 

Midden-links : tsepiniet-Na op 
een bedje van labuntsoviet. 
Verzameling en foto © Jacques 
Feijen,  augustus 2006. 
Midden-rechts : villiaumietkris-
tallen. Verzameling en foto © 
Jacques Feijen, augustus 2006. 
Onderaan : tuperssuatsiaiet en 
villiaumiet. Verzameling en foto 
© Jacques Feijen, augustus 
2006. 

 

 
200  Geonieuws 31(8), oktober 2006 


