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• Mineralen verzamelen in Zuid-Brazilië 



 

 
Foto's bij het artikel over de Incopel-groeve, pp. 34-41 - © Heinrich Frank 
Bovenaan : auteur Heinrich Frank in de Incopel-groeve, Rio Grande do Sul, Brazilië 
Onder/links :  gele aggregaten van een nog onbekend mineraal op mordenietnaalden,  

  samen met rode ijzerhoudende aggregaten (beeldbreedte ~5.5 mm) 
Onder/rechts : rode analciemkristallen ingesloten in witte calciet (afmeting grootste
 kristallen ~1 cm) 
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 <herwig.pelckmans@pandora.be>  Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
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E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  

Foto titelpagina
Lindgrenietkristal van de San Samuel Mine, Carrera Pinto, Cachiyuyo de Llampos District, 
Dulcinea, Copiapó Provincie, Atacama Region, Chili. Beeldbreedte 3 mm. Verzameling en foto 
© Stephan Wolfsried. Zie het artikel over lindgreniet op pp. 42-48. 
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MKA-kalender 
 
 
Vrijdag 2 februari 2007 

 

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

Piet Knijnenburg 
De kristalvormen 

 
 
 
 
Mineralen kunnen we aantreffen in een schier eindeloze variëteit aan kristalvormen. Deze vormen 
worden door kristallografen ingedeeld in 32 symmetrie groepen, en in 6 of 7 kristalstelsels. De stel-
sels en symmetrie groepen zijn op hun beurt weer direct afhankelijk van de moleculaire samenstel-
ling en structuur van mineralen. Enige kennis en inzicht in deze materie kan een grote hulp zijn bij 
het determineren van mineralen. Aan de hand van computer animaties word je ingewijd in de we-
reld van de kristallografie, zodat je later zelf met kristalstructuren kan gaan experimenteren met be-
hulp van programma's die via het internet beschikbaar zijn. 
 
 
Vrijdag 9 februari 2007 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 20.00 h) 
19.45 h jaarlijkse officiële algemene vergadering van de MKA vzw 
20.15 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand worden specimens van lindgreniet van Arizona aangebo-
den. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  
 

20.15 h  
Ludo Van Goethem 

Calciet in al zijn facetten 
 
 
 
 
 
 
Wie zegt "facetten" denkt aan edelstenen... of aan kristallen. Wie zegt "Ludo Van Goethem" denkt 
aan kristallen, natuurlijk ! Ludo heeft al tal van interessante artikels op zijn naam in Geonieuws, 
o.a. 
"Calciet : bekend en toch onbemind", Geonieuws 7(10), 201-211 (1982) 
"Calciettweelingen", Geonieuws 11(1), 10-20 (1986) 
"Calciettweelingen", Geonieuws 11(5), 90-92 (1986) 
En is ook de auteur van het revolutionaire artikel 
"Miller indices : grijze haren en maagpijn ?", Geonieuws 8(6), 112-122 (1983) 
Deze combinatie garandeert dat je deze avond heel wat zal bijleren over calciet in al zijn facetten. 
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Zaterdag 10 februari 2007 

 

 
Maandelijkse vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in de zaal van Vlaamse 
Jeugdherberg "OP-SINJOORKE", Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de 
Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar vervoer: tram 2 of 4.  
 
De refractometer  
Het gebruik van de refractometer voor het vaststellen van de brekingsindex van optisch 
anisotrope stenen wordt in de praktijk gebracht. We oefenen vooral met het meten van de 
dubbelbreking en het optisch teken van één- en twee-assige mineralen. Eigen stenen 
meebrengen mag uiteraard altijd. 
 
 
Algemene ledenvergadering op vrijdag 9 februari 2007 

 
Op vrijdag 9 februari 2007 wordt een algemene vergadering van de Mineralogische Kring 
Antwerpen vzw georganiseerd om 19.45 h in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugd-
herberg), Eric Sasselaan 2, Antwerpen. Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk 
reglement "Stemprocedures MKA" zijn op deze vergadering enkel de effectieve leden die op 
31 januari 2007 in regel waren met hun lidmaatschapsbijdrage 2007 stemgerechtigd. Ook de 
toegetreden (d.i. de niet-stemgerechtigde) leden worden vriendelijk uitgenodigd om de 
vergadering bij te wonen en er eventueel vragen te stellen. Ieder effectief lid dat de 
vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een volmacht door een ander 
effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn van meer dan één volmacht.  
Het volmachtformulier vindt u in dit nummer. De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) 
worden verzocht het aanwezigheidsregister af te tekenen bij de secretaris. 
 
Agenda 
 
1. Jaaroverzicht 2006. 
2. Financieel verslag 2006 en budget 2007. 
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding. 
4. Statutenwijziging : verplaatsing van de zetel (zie tekst in het januari-nummer). 
5. Bestuursverkiezing. 
7. Vaststelling van de ledenbijdrage voor 2008. 
8. Varia. 
 
 
Volmacht 
 
 
Formulier (kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin van 
de algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze tekst 
wordt aanvaard.  

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , effectief lid van 
M.K.A. vzw, geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
effectief lid van M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 9 februari 2007 geldig te stemmen op de 
algemene ledenvergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.  
 
Datum  . . / . . / . .  Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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MKA-nieuws 
 
 

Samenaankoop : CD Minerale der Vulkaneifel Hugo Bender 
 

 
Minerale der Vulkaneifel 
G. Blass, F. Emmerich, H.-W. Graf, Ch. Schäfer, J. Tschörtner 
CD Versie 2006 1.0, Prijs : 59-EUR+verzending 
Info en bestellingen : f.emmerich@netcologne.de 
 
Voor de Eifel-verzamelaars zijn de Lapis-monografieën van G. Hentschel “Die Mineralien der 
Eifelvulkane” een gekende leidraad voor de identificatie van de vondsten en een overzicht van de 
vindplaatsen. Deze boeken dateren ondertussen wel uit 1983 en 1987. De CD “Minerale der 
Vulkaneifel” is opgevat in dezelfde stijl als de boeken van Hentschel en geeft, bijna 20 jaar later, 
een welgekomen update van de kennis omtrent de Eifelmineralen. 
 
De CD is ingedeeld in “Hoofdpagina : mineralen”, “Vindplaatsen”, “Literatuur” en “Diashow” (wel in 
het Duits). 
 
De alfabetische mineralenlijst bevat alle 320 momenteel gekende mineralen uit de Vulkaneifel (in 
het boek van Hentschel waren dat er nog maar 188) en een 12-tal nog onbekende mineralen. Per 
mineraal is er een beschrijving, een aantal Shape-kristaltekeningen, en voor de meeste ook een 
reeks foto’s van vondsten van verschillende vindplaatsen.   
De beschrijving van de mineralen geeft : formule, kristalstelsel, kleur, systematiek-code volgens 
Hölzel en Lapis, een algemene beschrijving, informatie over het voorkomen op verschillende Eifel-
vindplaatsen met aandacht voor de begeleidende mineralen, tweelingen, epitaxie en 
pseudomorfosen. In de beschrijvingen van speciale vormen, is er soms een directe link naar de 
mineralenfoto’s. De uitgebreide aandacht die bij vele mineralen aan het optreden van epitaxiale 
groei op andere mineralen en van pseudomorfose wordt besteed, is een aangename verrassing 
aangezien hier toch maar zelden wordt op ingegaan in mineralogische boeken.  
 
De verzorgde kristaltekeningen geven de typische kristalvormen weer die in de Vulkaaneifel 
voorkomen.  Een verband tussen de afgebeelde kristalvormen en de vindplaatsen wordt wel niet 
gegeven bij de tekeningen. Door de foto’s aan te klikken worden ze vergroot weergegeven. De 
kwaliteit van de meeste foto’s is uitstekend. De soms toch wel wat zwakkere foto’s zijn wegens de 
zeldzaamheid van het specimen wel te verantwoorden.  Een schaal ontbreekt op alle foto’s 
(behalve op sommige REM-foto’s). Het is duidelijk dat alles klein tot heel klein is … volgens de 
toelichting van de CD zijn de kristallen <2mm.    
 
De vindplaatslijst behandelt 38 vindplaatsen (in Hentschel 1983 waren het er wel meer dan 127). 
Buiten beschrijving van de vindplaats en lijst van de voorkomende mineralen zijn er meestal een 
aantal foto’s opgenomen, o.a. historische foto’s van de Bellerberg in 1880, en vooral opnamen uit 
de periode na 1980. Een nummeringssysteem bij de mineralen verwijst naar het type gesteente 
waarin het mineraal op die vindplaats voorkomt. Een jammerlijk gemis is hier wel een overzicht van 
de mineralenfoto’s per vindplaats, hetgeen ongetwijfeld een handig hulpmiddel zou zijn om de 
eigen vondsten mee te vergelijken en hopelijk te kunnen identificeren. Ook het ontbreken van een 
overzichtskaartje van de vindplaatsen is een hiaat op de CD.  
 
Onder het item “diashow” kan men het volledige fotobestand, ~2500 foto’s, doorlopen.  De foto’s 
zijn alfabetisch geordend volgens de mineraalnaam. De “show” doet wel niet wat men van een dia-
show op een moderne computer verwacht, men moet zelf klikken … Een automatische diashow in 
willekeurige volgorde had een aangename optie kunnen zijn. De 470 literatuurverwijzingen zijn een 
ruime uitbreiding van de lijst van Hentschel, waarbij dezelfde nummers gebruikt worden voor de 
referenties die al in het werk van Hentschel opgenomen waren. Het voorwoord, dat merkwaardig 
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genoeg achteraan staat, bevat nauwelijks enige geologische omkadering, hetgeen toch wel een 
gemiste kans is.  
 
De CD geeft een actueel overzicht van de mineralen van de Vulkaaneifel.  Vooral het uitgebreide 
foto-overzicht en de talrijke kristaltekeningen zullen de Eifelverzamelaars kunnen bekoren. 
 
De prijs schrikt u misschien af ? In samenaankoop kunnen we u een belangrijke prijsreductie 
aanbieden : 41 EUR (ipv 59 EUR) te storten vòòr 12 februari 2007 op  bankrekening 001-
0861382-01 (buitenland IBAN  BE43 0010 8613 8201, BIC GEBA BEBB) van Hugo Bender met 
vermelding “Eifel-CD” en uw naam. Deze prijs is enkel geldig bij afhaling op een MKA vergadering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beurs en tentoonstelling in Hannut Herwig Pelckmans 
 

 
De traditionele jaarlijkse tentoonstelling op de beurs van Hannut zal deze keer gaan over 
de mineralenrijkdom van onze voormalige kolonie. Naast de medewerking van het Mu-
seum van Tervuren, het KBIN, de universiteit van Luik en het Mineralogisch Museum van 
Luxemburg, worden er ook nog specimens getoond uit enkele privé-verzamelingen. 
 
Gezien deze tentoonstellingen de laatste jaren steeds zéér mooi én zéér educatief waren 
(cfr. de zeolietententoonstelling in 2003 en de bariettentoonstelling in 2005) zal het dit jaar 
dus ook zeker de moeite lonen om de beurs van Hannut te bezoeken. Het is in feite on-
voorstelbaar wat deze mensen steeds weer tevoorschijn toveren voor één dag! Noteer 
dus nu reeds in je agenda: beurs + tentoonstelling, 4 maart 2007, van 10-18 h, in de Mar-
ché Couvert te Hannut (bewegwijzerd vanaf afrit autostrade). O ja, de toegang is... gratis! 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 3/2/2007 - 18/3/2007 
 
03-04/2 DE HANNOVER. Congress-Centrum-Hannover. 11-18 h. Beurs (E). 
03-04/2 FR GUILHERAND-GRANGES/VALENCE (07).  Salle Agora, avenue Georges. Beurs (M-F-E). 

<president@mf2607.org> 
03-04/2 FR BOURG-EN-BRESSE (01). Interexpo, route de Pont d'Ain. Beurs (M-F-J-E).  

<blanc.fils@cegetel.net> 
03-04/2 FR VILLEMOMBLE (93). Théâtre Georges Brassens, 9 avenue Detouche. 
03-04/2 BE CHARLEROI.  Palais des Expositions. 21 avenue de l'Europe [Onder voorbehoud - geen 

verdere gegevens bekend] 
04/2 DE BAD SOODEN-ALLENDORF. Altes Kurhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
04/2 NL HENGELO.  Hotel Hengelo, Borgmanweg 15 (A1, uitrit 30)? <info@bodemschat.nl> 

www.mineralogica.nl
04/2 DE REGENSBURG. Antoniushaus, Mühlweg 13. 10-17.30 h. Beurs (M-F-E). 
04/2 SE STOCKHOLM. Geovetarhuset, Stockholms Universitet, Frescati. Beurs (M-F-E-

gereedschap) <hasse.tina@telia.com> www.sags.nu/Minshow.html 
26/1-12/2 USA TUCSON. Diverse beurzen verspreid over de stad. Raadpleeg www.tucsonshowguide.com/ 

tsg/show_index.cfm voor details 
06-11/2 USA TUCSON.  De zogenaamde "Main show" in het TCC (Tucson Convention Centre). 8-17 h. 

<tgms@tgms.org>  www.tgms.org. Tentoonstellingsthema : Australia 
10-11/2 DE SPEYER. Messe, hal 101. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
10-11/2 DE MARIENBERG. Freizeitzentrum, Anton-Günther-Weg 4. 10-17/10-16 h. Beurs (M). 

<freizeitzentrum-marienberg@mek-kultur.de> 
10-11/2 FR AIRAINES/AMIENS (80). Salle des fêtes. Beurs (M-F). 
10-11/2 FR PERPIGNAN (66). Palais des expositions. Beurs. 
10-11/2 HU BUDAPEST. Csepeli Munkásotthon, Árpád utca 1, H-1215 Budapest. Beurs (M). 

<gabriella.grosz@freemail.hu>  csmotthon.freeweb.hu
11/2 AT RIED/INN. Messe, hal 16. 9-17 h. Beurs (M-F). <stempfer.mineral@aon.at> 
17/2 CZ CESKA LIPA.  Telocvicna SOS Luzicka 588. 7.30-13.30 h. Beurs (M-F). <szes@clnet.cz> 
17/2 SK BRATISLAVA.  Stredisko Kult. Nove Mesto. 8-16 h. Beurs (M). <jirkovitalos@centrum.sk> 
17-18/2 AT WIEN. Städtische Schulgebaüde, Längenfeldgasse 13. 8-17 h. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
17-18/2 DE BREMEN. Messe-centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
18/2 HU BUDAPEST. Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, Haller u. 27, 1096 

Budapest. <titkarsag@ferencvarosimuvkp.hu>  www.ferencvarosimuvkp.hu
16-18/2 AT HOHENTAUERN. Volksschule, Paßhöhe Triebener Tauern. 9-17 h. Beurs (M). 
18/2 BE HUY. Hall Omnisports. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h. 

Info : Michel Leroy, rue Albert 1er, 4480 Engis.  04 2755683 
23-26/2 DE MÜNCHEN. Messe. 9-18 h. Beurs (E-J). <info@inhorgenta.de> 
24-25/2 AT LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 8-17 h. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
24-25/2 CZ PRAAG. Mamesti Miru 9, Narodni Dum. 9-18/9-16 h. Beurs (M-F-J) <info@geosvet.cz> 
24-25/2 DE OFFENBURG.  Messe. 11-18 h. Beurs (E) 
 
24-25/2  B ANTWERPEN.  Metropolis, Groenendaallaan 394 
   Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 12-18.30/10-17.30 h. 
   Info : Ronny Serraris, Driegaaienstraat 221, 9100 Sint-Niklaas 
     03 7765372 
    http://www.acam.be/fairs/intergem  -  <r.serraris@hotmail.com> 
 
24-25/2 FR BEAUMONT.  Salle des fêtes, rue de l'Hôtel de Ville. Beurs. 
24-25/2 FR LA GARDE (83). Maison Communal Gérard Philipe. Beurs. 
25/2 DE PASSAU. X-Point-Halle, Messepark Kahlbruck. 10-17 h. Beurs (M). 
25/2 DE BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-géén J). 
25/2 DE WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs (M en mijnbouw). <thomaskettner@freenet.de> 
01-04/3 RUS SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. 8-17 h. Beurs (M-F-E-J). 

<info@gemworld.ru 
03-04/3 AT SALZBURG. Salsberghalle. 8-17 h. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net>  
03-04/3 FR BOURGOIS-JALLIEU (38). Salle Polyvalente. Beurs. 
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03-04/3 FR CASTELGINEST 531).  Salle Polyvalente, Chemin des Barrières. Beurs. 
03-04/3 FR BELFORT 590). Salle des fêtes, Place de la République. Beurs. 
03-04/3 HU MISKOLC. Universiteit. 9-19/9-16 h. Beurs (M). <asborze@gold.uni-miskolc.hu> 

www.asko.uni-miskolc.hu
03-04/3 DE BERLIN. Fontane-Haus, Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm 142c. 10-18 h. Beurs. 

<info@berlin-mineralien.de> 
03-04/3 DE FÜRTH. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 03-04/3 DE FÜRTH. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 
03-04/3 DE LEIPZIG.  Prager Straße 20. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  <info@andre-gloger.de> 03-04/3 DE LEIPZIG.  Prager Straße 20. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  <info@andre-gloger.de> 
03-04/3 DE LÖRRACH. Messehalle 1, Lörrach-Haagen. 10-18/11-18 h. Beurs. Tentoonstelling 

"Pyromorphit & Co." 
03-04/3 DE LÖRRACH. Messehalle 1, Lörrach-Haagen. 10-18/11-18 h. Beurs. Tentoonstelling 

"Pyromorphit & Co." 
03-04/3 LU LUXEMBURG. Luxexpo. 10-19/10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <wolffjb@pt.lu> 

www.mineralexpo.lu
03-04/3 LU LUXEMBURG. Luxexpo. 10-19/10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <wolffjb@pt.lu> 

www.mineralexpo.lu
03-04/3 DE RAVENSBURG.  Eschachhalle, Obereschach. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <stoiner-

pfeiffer@t-online.de> 
03-04/3 GB CHELTENHAM (Gloucester). Prestbury Park racecourse. 10-17 h. Beurs. 

www.gemnbead.co.uk/showdetail.asp?ID=540
 
4/3  B HANNUT.  Marché couvert, 1, rue des Combattants, 4280 Hannut 
   Mineralenbeurs van C.H.A.M.P. - 10-18 h. 
   Tentoonstelling : Les grands gisements d'Afrique (Congo - Rwanda   
   Marocco - Zuid-Afrika ...) 
   Info : Raymond Vanderlinden, rue des Charrons 17/2, 1357 Hélécine 
     00 32 (0)19655684 
    www.champ-hannut.be  -  <rayvanderlinden@versateladsl.be > 
 
10-11/3 FR CESSON-SEVIGNE/RENNES (35).  Salle Carré-Sévigné, 1 boulevard de Dezerseul. 

Tentoonstelling over mergel. Beurs (M-F).  
10-11/3 FR WITTELSHEIM (68).  Gymnase du Centre. Beurs. 
10-11/3 FR GRIGNY (69).  Centre E. Brenot, Av. Waldeck Rousseau. Beurs. 
11/3 HU BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház, XV. ker., Eötvös utca 64-66. H-1153 Budapest. 

<csokonai@csokonaimk.hu> 
11/3 DE ODENWALD. Kulturzentrum Hofgut, Rheinheim, Kirchstraße. 10-17 h. Beurs (M). 

<marcokohlbacher@freenet.de>  www.vfmg-reinheim-odenwald.de 
11/3 ? BE VIEN-ANTHISNES. Zaal Val Pierrys. [Onder voorbehoud - geen verdere gegevens bekend] 
16-18/3 FR PARIS.  Paris Rive Gauche (vroeger Sofitel Forum Rive Gauche), 17 boulevard Saint 

Jacques Paris 14ème. Beurs (M-F-J-E). www.salonparismineraux.com

 

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
17 maart 2007, van 10 tot 17 h 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD  Zwijndrecht 
Info + 31 78 6156615 

<nicokuik@hetnet.nl> 
www.geodezwijndrecht.nl 

17-18/3 FR CHATEAUNEUF-SUR-ISERE (38).  Salle des fêtes. Beurs. 
18/3 HU BUDAPEST. Nyitott Tér Kht, Almássy tér 6, 1077 Budapest. <almassy@almassy.hu> 

www.almassy.hu 
18/3 DE HEIDELBERG.  Rhein-Neckar-Halle, Eppelheim. 9-17 h. Beurs (M). <heinrich.wernz@t-

online.de> 
18/3 DE SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN. SQt. Wolfhelm Gymnasium Weldniel. 10-17 h. Beurs. 
 
18/3  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> 
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Heinrich Frank 

De mineralen van de Incopel-groeve
Mineralen verzamelen in Zuid-Brazilië... tussen brulapen en apenbomen 

 
Inleiding 
Er is een enorme verscheidenheid in de secundaire mineralen die men in vulkanische ge-
steenten kan vinden. Het verschil in de paragenese van die secundaire mineralen hangt 
onder andere af van het moedergesteente, van de regionale geologie en van de aanwezi-
ge xenolieten. Heel wat bekende vindplaatsen zijn daar getuige van; de Emmelsberg in de 
Eifel, de Hauynvindplaats bij Laacher See, de zeolietvoorkomens in India en de vindplaat-
sen in Ijsland. De verscheidenheid aan zeolietmineralen, de rijkdom aan vormen en kleu-
ren en de vele vindplaatsen van zeolieten zijn op indrukwekkende wijze beschreven door 
Tschernich (1988). Voortdurend komen er nieuwe vindplaatsen bij. De Incopel-groeve in 
Zuid-Brazilië is een nieuw, interessant en veelzijdig voorbeeld van een dergelijke vind-
plaats. 
 
Regionale Geologie 
Het Paranábekken in Zuid Brazilië, dat zich uitstrekt naar Uruguay, Paraguay en Argenti-
nië, heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7 miljoen vierkante kilometer. Vanaf het Paleo-
zoïcum werd het opgevuld met sedimenten die uiteindelijk een 8 km dikke laag vertegen-
woordigen. Tussen ongeveer 137 en 127 miljoen jaar geleden was dit bekken het toneel 
van het tweedegrootste continentaal vulkanisme op aarde (na de Siberische traps). Er zijn 
nog ongeveer 917000 km2 van deze basaltafzettingen met diktes tot 1500 meter bewaard 
gebleven. Bovendien zijn er nog enorme intrusielichamen met een maximale dikte van 
200 meter die een oppervlakte van 900 km2 kunnen beslaan (Melfi et al, 1988). Tot deze 
lavas behoren die van het Santosbekken in de Atlantische Oceaan en die van het Etende-
kabekken in Afrika. Men schat dat de lavalichamen van het Paraná-Etendeka-gebied aan-
vankelijk een volume van meer dan 1,5 miljoen km3 hadden (White, McKenzie, 1995). 
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De Incopel-groeve bevindt zich aan de (huidige) zuidelijkste rand van het lavadek in Brazi-
lië, in de eerste basaltuitvloeiingen, rechtstreeks op de laatstgevormde sedimenten uit de 
Jura, de rode grofkorrelige zanden van de Botucatuwoestijn. De groeve ligt ongeveer 40 
km ten noorden van Porto Alegre, de hoofdstad van Rio Grande do Sul, in de gemeente 
Estância Velha. 
 
De bezitter van het grondstuk Arno Gewehr, een nazaat van Duitse immigranten, bood 
veertig jaar geleden aan de dienst openbare werken aan om er een steengroeve te 
openen ten einde de hoofdweg BR-116 aan te leggen. Later nam Gewehr de groeve over 
en momenteel zetten zijn zonen Jorge en Cleo het familiebedrijf verder. 
 
De groevewerkzaamheden vinden plaats in een 45 meter dik lavalichaam waarvan de bo-
venste geodenzone 1 tot 1,5 meter dik is. Het lavalichaam bevindt zich bovenop een 1 
meter dikke lavatong die rechtstreeks op de zandsteen ligt. Bovenop het lavalichaam be-
vindt zich nog een 15 meter dikke zandsteenlaag, met daar op weer een, tamelijk ver-
weerde, lavastroom. Dergelijke zandstenen tussen lavalagen zijn al lange tijd bekend on-
der de naam “intertrap”. 
 
Het verzamelen 
In tegenstelling tot Europa of Noord Amerika verzamelt hier in Brazilië niemand mineralen 
in steengroeven. Acht jaar geleden waren we de eersten die de groeve-eigenaars daarom 
vroegen en we moesten hun uitvoerig uitleggen wat de bedoeling was en dat het in geen 
geval met commercie te maken had. Nog altijd zijn we de enige verzamelaars in deze 
steengroeven. Dit is eigenlijk jammer, want omdat we niet “oppervlaktedekkend” kunnen 
verzamelen gaan er op deze manier heel wat interessante vondsten verloren. Onze 
eerste verzamelexcursies naar de Incopel-groeve waren eerder teleurstellend; de vonds-
ten waren beperkt tot een beetje massieve calciet en wat gebroken heulandieten. In die 
periode werd enkel het centrale deel van het lavalichaam ontgonnen. Een jaar of twee la-
ter werd ook de “upper vescular level” gedynamiteerd. Daar bevonden zich niet alleen de 
verwachte geoden die als vroegere gasblazen worden aangezien, maar tevens een ge-
compliceerd systeem van verticale centimeterdikke en 25 meter lange zand-“dykes” en 
horizontale “bubble veinlets”, eveneens centimeterdik en vaak met decimeter grote holten. 
Die holten kunnen Botucatu-zand bevatten, soms een beetje, soms zijn ze er helemaal 
mee opgevuld. 
 
Na een 40-tal verzamelexcursies kunnen we nu, na 7 jaar, een overzicht geven van de 
secundaire mineralen die in de groeve voorkomen. Dikwijls is het een kwestie van geluk 
om bijzondere unieke exemplaren te vinden. Op een zomerochtend waren we in een na-
burige steengroeve (overigens succesvol) naar levyn op zoek. Omdat de groeve rond 
10:30 h niet meer in de schaduw ligt, hadden we al ingepakt om huiswaarts te rijden. Toch 
wilden we nog even langs de Incopel-groeve passeren en we arriveerden daar toevallig 
10 minuten voor ze zouden dynamiteren. Na de “boooooeeem” gingen we een kijkje ne-
men. De gesprongen basaltblokken die op de weg van de groeve terecht gekomen waren, 
bleken vol te zitten met geoden met tot 3 cm lange analciemkristallen. Omdat na de mid-
dagpauze al het puin geruimd en gebroken zou worden, waren we verplicht om over de 
middag, bij ondertussen zo’n 40° C door te werken om toch op zijn minst de beste exem-
plaren te kunnen bergen. Voor dergelijke vondsten is vaak een flinke portie geluk nodig. 
Tegenwoordig is in de Incopel-groeve geen analciem meer te vinden. 
 
In de groeve kunnen we twee verschillende paragenesen onderscheiden die slechts 200 
m uit elkaar liggen. De “epistilbietzone”(E-zone) strekt zich over ongeveer 100 m uit aan 
de oostwand van de groeve. De “analciemzone” (A-zone) die kwalitatief en kwantitatief 
totaal anders is, beperkt zich tot hoogstens 40 m aan de westelijke punt van de steen-
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groeve. Als mogelijke oorzaak voor de twee verschillende paragenesen is er onder ande-
re een latere meterdikke basalt-“dyke” die vlakbij de analciemzone doorheen de lava-
stroom loopt. 
 
De macroscopische mineralen 
In deze paragraaf volgt een overzicht van de mineralen die voldoende groot zijn om met 
het blote oog waar te nemen. De mineralen worden in alfabetische volgorde vermeld. 
 
Het meest attractieve mineraal in de A-zone is zonder twijfel analciem. Het komt voor in 
kristallen tot 6.5 cm groot. Deze kristallen zijn meestal melkachtig wit, tot kleurloos voor 
de kleinere exemplaren. Sommige zijn door insluitsels roodachtig gekleurd. De kristallen 
bevinden zich op de wand van de geodes of ze kunnen ook als vrij gegroeide exemplaren 
in calciet voorkomen. Het zijn altijd enigszins misvormde trapezoëders. In de E-zone is 
analciem uiterst zeldzaam; er werden daar slechts een vijftal exemplaren met kleine 
(hoogstens 10 mm) kristallen, ingebed in calciet, gevonden. 
 
Eerder zeldzaam is het mineraal apophylliet dat uitsluitend in de E-zone wordt gevonden. 
Het komt voor in kleurloze glanzende tafelige kristallen met een maximale lengte van 5 
cm. Deze kristallen bevinden zich steeds op laumontiet en dit laatste mineraal verbrokkelt 
na enige tijd zodat het hele specimen stuk gaat. In een nabijgelegen steengroeve aan de 
westkant van de Incopel komen grote (tot 25cm) lichtgroene massieve apophylliet-aggre-
gaten voor. 
 
Massieve exemplaren van calciet komen in de A-zone veelvuldig voor. Vaak vinden we 
geoden waarvan de onderkant gedeeltelijk met zand is gevuld en waarvan het bovenste 
gedeelte uit massief calciet bestaat. Ook komen in het "geodezand" wel eens mooie grote 
geelgekleurde calcietkristallen voor. In de E-zone is calciet het meest voorkomende mine-
raal, en de geoden zijn er gevuld met massief, mooi splijtend calciet. De kleuren variëren 
van wit tot roodachtig of groenachtig. De kristallen zijn voornamelijk rhomboëders.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agaat is een zeld-
zaamheid in zeo-
lietrijke basalten 
en de kleurenrijk-
dom is niet zoals 
men die van zuid-
braziliaanse aga-
ten verwacht 
(agaat 2.2 cm). 
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Calciet; in het midden herkent men een "calciet-paddenstoel" (beeldbreedte ~3 cm). Rechts een 
SEM-opname van een dergelijk calciet-paddenstoeltje. 
 
We hebben ook enkele exemplaren gevonden met prismatische calcietkristallen (onge-
veer 1 cm) waar op het uiteinde een vlakke romboëder is gegroeid zodat deze combinatie 
er als een paddenstoeltje uitziet. 
 
Celadoniet komt frequent voor in de E-zone als schoofvormige aggregaten of viltige over-
korstingen op alle andere mineralen. De kleur van dit mineraal is groen tot blauw als het 
net gevonden is, maar het verbleekt vrij snel naar lichtgroen. In de A-zone is celadoniet 
eerder zeldzaam. 
 
Een zeldzaam mineraal is chabaziet dat voorkomt in kleine (5-10 mm) kleurloze, witte tot 
geelachtige rhomboëders. 
 
In de E-zone is uiteraard epistilbiet een veelvoorkomend mineraal. Het komt uitsluitend 
voor als kleine witte kristallen (tot ongeveer 1 cm) en kristalaggregaten. In de A-zone heb-
ben we nog geen epistilbiet gevonden. 
 
In de A-zone komen regelmatig kleine sterk glanzende diepzwarte schubbetjes voor die 
enigszins aan biotiet doen denken. Het betreft het mineraal Fe-smectiet dat de holte van 
een geode volledig kan bedekken. De kristalletjes zijn bijzonder mooi wanneer we ze met 
behulp van de rasterelektronenmicroscoop bekijken. In de E-zone is dit een zeldzaam mi-
neraal. 
 
Eerder zeldzaam in de A-zone is heulandiet dat we er aantreffen als kleurloze, tot 1.5 cm 
grote éénkristallen. In de E-zone komt dit mineraal veel voor in prachtige tot 3 cm hoge 
kristalgroepen. Deze kristallen zijn kleurloos tot melkachtig wit en ze hebben een hoge 
glans. Een opmerkelijke vondst was een kristalaggregaat van 7 x 5 cm. 
 
Hyaliet kan in de A-zone voorkomen als dunne laagjes op kwarts en zelden als massieve 
kogelvormige aggregaatjes. De kleur varieert van kleurloos tot groen; dit laatste wellicht 
door celadoniet-insluitsels. In de E-zone komt geen hyaliet voor. 
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SEM-opnames van hyaliet kogeltjes zoals ze naast analciem voorkomen. Het hyalietkogeltje op de 
linker-foto heeft een diameter van 375 µm. 
 
Volgens de uitbaters van de groeve zouden er wel eens kleine schubvormige exemplaren 
van gedegen koper als spleetopvulling zijn gevonden. Wij kunnen dat evenwel niet be-
vestigen. 
 
In de A-zone is kwarts een eerder zeldzame verschijning. We treffen het daar aan in klei-
ne witte tot kleurloze kristallen die kriskras door elkaar liggen. In de SEM is duidelijk te 
zien dat het om dubbelbeëindigde kristallen gaat. 
In de E-zone komt kwarts meer voor en dan wel als kortprismatische kristallen. Amethist 
is uiterst zeldzaam en komt enkel in de E-zone voor. 
 
Laumontiet komt niet voor in de A-zone en ook in de E-zone is het vrij zeldzaam. We tref-
fen het meestal aan als een laag op de geodewand waarop zich dan andere kristallen ge-
vormd hebben. Enkele dagen na het openen van een geode verbrokkelen de witte lau-
montietkristallen. Ook "verse" kristallen kunnen niet in de SEM onderzocht worden omdat 
het watergehalte veel te hoog is. In de Rio Bonito groeve op ongeveer 1.5 km ten oosten 
van de Incopel komt laumontiet veelvuldig voor in rode, potlooddikke kristallen tot 7 cm 
lengte. 
 
Zowel in de A- en de E-zone komen regelmatig haarfijne kleurloze tot witte naaldvormige 
kristallen voor. Voorlopig benoemen we deze kristallen als mordeniet, maar het is best 
mogelijk dat we hier ook met scoleciet of nog andere zeolieten te maken hebben. De kris-
tallen komen zowel geïsoleerd als in viltige aggregaten voor. De kristallen zijn tot onge-
veer 1 cm lang. 
 
Uitsluitend in de A-zone kunnen perimorfosen optreden. Het zijn tot 10 mm hoge aggre-
gaten die aan besneeuwde dennenbomen doen denken. Wanneer ze afbreken zien we 
dat het binnenste hol is en dat deze holte een rechthoekige doorsnede heeft. In de SEM 
kunnen we vaststellen dat de omhulling uit fijnkorrelig kwarts bestaat. Determinatie van 
perimorfosen is meestal een probleem en in basalten kunnen ze rond calciet, bariet of an-
hydriet gevormd zijn. Anhydriet is in dit geval het meest waarschijnlijk. 
 
Een mineraal dat in andere basaltgroeven veel voorkomt is scoleciet. In de Incopel-groe-
ve hebben wij dat nog niet aangetroffen. Een enkele keer hebben we in de E-zone tot 5 
cm grote witte massieve aggregaten gevonden die mogelijk ook gedeeltelijk uit mesoliet 
bestaan. Deze vondst moet nog met behulp van x-stralendiffractometrie onderzocht wor-
den. 
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Haarfijne kristallen van 
mordeniet in een 5 mm 

grote geode met 
dubbelbeëindigde 
kwartskristalletjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stilbiet is nog een voorbeeld van een mineraal dat in andere groeven veelvuldig wordt 
aangetroffen, maar dat hier slechts zelden in de E-zone kan gevonden worden. Mooie 
geelgekleurde schoofvormige kristallen van dit mineraal werden slecht een enkele keer 
gevonden. Stelleriet komt waarschijnlijk ook voor, maar dat moet ook nog via x-stralendif-
fractometrie bevestigd worden. 
 
Microscopische mineralen 
Heel wat van de in vorige paragraaf besproken mineralen komen voor in mooie exempla-
ren en prachtige kristalgroepen. Wanneer men de tijd neemt om ook kleinere specimens 
met behulp van een degelijke stereomicroscoop te onderzoeken, dan opent zich voor ons 
een heel andere wereld. De breukstukken van alle verzamelde geoden hebben we mee-
genomen en met de microscoop onderzocht. Uit deze waarnemingen hebben we een lijst 
van een 40-tal micromineralen opgesteld. Het determineren van deze mineralen is de op-
gave van de komende twee jaren. 
 
Omdat het buiten het bestek van deze voorlopige tekst valt, beperk ik mij er toe om een 
viertal van deze, nog te determineren, mineralen kort te bespreken. 
 
FIN-008 vinden we in de A-zone. Het heeft een intens gele kleur, geen glans en het komt 
voor als vlokjes die zich tot aggregaten ophopen. Deze aggregaatjes bevinden zich op 
naaldvormige kristallen; meestal kwartskristallen. De afmeting van deze aggregaten ligt 
tussen de 200 en 500 micrometer (dus tot ongeveer een halve mm). EDS-analyse in de 
SEM wijst op een hoog mangaangehalte. 
 
FIN-042 zijn zeldzame ondoorschijnende blauwe korreltjes of schubjes van tussen de 20 
en 50 micrometer. Ze komen voor op heulandiet en calciet van de E-zone. In de SEM zijn 
geen kristalvormen waarneembaar. Een EDS-analyse geeft 24-75% TiO2, 20-47% SiO2, 
2-15% Al2O3, 1.6% MgO en 1.4-12% CaO. Het voorkomen van titaanhoudende minera-
len is niet verwonderlijk omdat de basalten veel Ti-magnetiet bevatten. 
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FIN-045 : onder de 

stereomicroscoop zijn het 
slechts zwarte puntjes, die 

er onder de SEM heel 
anders uitzien (diameter 

kogeltjes 30 µm) 

 In de SEM is de bla-
derige structuur van de-
ze gele aggregaten van 
het nog onbekende mi-
neraal FIN-008 duidelijk 
zichtbaar (beeldbreedte 
~1,3 mm) 

 
FIN-045 zijn kleine (tot 0.1 mm) diepzwarte, ondoorzichtige kogeltjes met een metaal-
glans. We vinden ze frequent in de E-zone op calciet, kwarts en andere mineralen. EDS-
analyse geeft ons 30-85% Fe2O3, 13-49% SiO2, 0.7-9% MgO, 0.5-4% CaO. 
 
FIN-055 ziet er in handstukken uit als een lichtrood beslag op laumontiet. Het is opaak en 
heeft een metaalglans. In de SEM kan men korreltjes van 50 micrometer onderscheiden. 
EDS-analyse geeft 55-92% SiO2, 2-26% Al2O3, 3.5-15% CaO, 1-3% Na2O, en sporen 
van Fe2O3, K2O. 
 
Vormingsgeschiedenis van de mineralen 
Het verklaren van de vorming van deze mineralen zal heel wat ingewikkelder zijn dan het 
vinden en determineren van deze mineralen. Deze kolossale lavastromen vormden zich 
zeker niet volgens het eenvoudige model van Shaw en Swanson (1969), als één enkele 
turbulente "golf" van kubieke kilometergrote hoeveelheden lava die uit enorme scheuren 
in de aardkorst te voorschijn komt en vervolgens in een week tijd 800 km ver vloeit. In de 
zeventiger jaren werden enorme graafwerkzaamheden verricht voor de bouw van grote 
stuwdammen in de staten Paraná en São Paulo. 
 
Volgens gedetailleerde berichten van ingenieurs en geologen die bij deze werkzaamhe-
den waren betrokken, hebben we hier te maken met een gecompliceerde mengeling van 
grote en kleine lavastromen. Deze lavastromen smolten samen of verdeelden zich, al dan 
niet gepaard gaande met bijmenging van zand en leem en allerlei breccies. Deze situatie 
komt meer overeen met het model van Hon et al. (1994) volgens hetwelk de lava-uitstoot 
zich kan voltrekken in de loop van jaren of zelfs tientallen jaren om op die manier lang-
zaam de aardoppervlakte in een regio te bedekken. De enige historische lavastroom ver-
gelijkbaar met de basalten zoals die in de Incopel-groeve voorkomen, is die in Laka op 
IJsland (Feuer von Skaftar), die in 1783-1784 op een gelijkaardige manier verliep (Thor-
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darson en Delf, 1993). De al eerder genoemde zand-dykes en gasblazenaders zijn sleu-
telelementen in de verklaring van de basaltvorming in de Incopel-groeve. Het verder on-
derzoek naar deze fenomenen zal ons nog flink wat tijd bezighouden. 
 
De mineralogische verschillen tussen de analciemzone en de epistilbietzone zijn zeker 
geen uitzonderingen in de zuidbraziliaanse basalten. In de Sultepa-Tainhas steengroeve 
troffen we een enorme hoeveelheid van mineralen in grote geoden aan. Toen men 40 me-
ter zuidelijk van deze zone begon met het ontginnen werden hooguit nog wat kleine geo-
den met uitsluitend oranje chabaziet gevonden. Wat een enorm verschil binnen eenzelfde 
groeve en ogenschijnlijk zonder verdere aanduidbare redenen. 
 
Dankwoord 
Zonder de welwillende toestemming van de eigenaars en de werknemers van de Incopel-
groeve hadden we nooit de mogelijkheid gehad om vrij te kunnen verzamelen. Ook aan 
de universiteit hebben we veel hulp gekregen van bibliotheekpersoneel tot laboratorium-
assistenten. Hartelijk dank aan allen die aan dit project hun medewerking hebben ver-
leend. 
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MKAweb bevat informatie exclusief voor de leden van de MKA, en daarom is registratie via 
www.mineralogie.be/form.html noodzakelijk. Die registratie is héél eenvoudig, duurt hooguit een 
minuutje en je hoeft het maar één keer te doen. Je krijgt dan onder andere : 
 

• Geonieuws in kleur; op MKAweb staan alle kleurenversies van 
Geonieuws vanaf nummer 1 van jaargang 30 (2005). Je kunt ze er niet 
alleen bekijken, maar ook downloaden. Ook het actuele maandnummer 
van Geonieuws kun je hier(in kleur) bekijken.  

• Je eigen gratis website, die via de beschikbare instructies in een 
handomdraai gemaakt is. Lees meer over de voorwaarden en vraag snel 
je gratis webstek aan. 
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Mineraal 
van de 
maand : 
lindgreniet 

Lindgrenietkristal 1.8 mm 
 van de Chuquicamata Mine 
 Chili. Verzameling en foto 
© Bob Meyer. 

 
 

 
Rik Dillen 

 
We bezoeken deze maand eens een wat meer exotische mineralenfamilie : de molybda-
ten en wolframaten, die in de laatste uitgave van Strunz ingedeeld worden in de meer al-
gemene klasse "sulfaten (selenaten, telluraten), molybdaten en wolframaten". Eigenlijk 
zijn molybdaten as such best zeldzaam : het gaat slechts om 
 
wulfeniet PbMoO4
powelliet CaMoO4
lindgreniet Cu3(MoO4)2(OH)2
szenicsiet Cu3(MoO4)(OH)4
ferrimolybdiet Fe2(MoO4)3.8H2O 
obradoviciet H4(K,Na)Cu2+Fe3+

2(AsO4)(MoO4)5.12H2O 
mendozaviliet Na(Ca,Mg)2Fe3+

6(PO4)2(P5+Mo11O39(OH,Cl)10.33H2O 
paramendozaviliet NaAl4Fe3+

7(PO4)5(P5+Mo12O40(OH)16.56H2O 
 
plus nog een handjevol uranyl-molybdaten (sedoviet, cousiniet, moluraniniet, mouriet, 
deloryiet, calcurmoliet en tengchongiet. Gemiddeld bevat de aardkorst iets meer dan 1 
ppm (0.0001 %) molybdeen ; het is iets zeldzamer dan europium, tantaal of germanium. 
 

Molybdeen werd in 1778 door Carl Wilhelm Scheele, een 
Zweeds chemicus, geïdentificeerd in molybdeniet, dat hij eerst 
voor een loodmineraal had gehouden. Het werd een paar jaar 
later (1781) in zuivere vorm geïsoleerd door Peter Hjelm. De 
belangrijkste molybdeenertsen zijn molybdeniet, wulfeniet en 
powelliet, die soms tin- en wolframertsen vergezellen. 
 
Molybdeen heeft een zeer hoog smeltpunt (2623°C) en 
densiteit (10.28 g/cm³) en wordt als element gebruikt in diverse 
types ovens en filamenten. Verder vindt het toepassing in  
moderne staalsoorten en diverse andere speciale legeringen. 
Sommige met molybdeen en nikkel gelegeerde staalsoorten 
zijn zeer corrosiebestendig. Molybdeen wordt ook als 
catalysator gebruikt in de petroleumindustrie. Molybdeniet 
(synthetisch) wordt gebruikt als smeermiddel dat stabiel is bij 
vrij hoge temperaturen. 

 
Lindgreniet is monoklien (puntgroep 2/m). De roosterparameters zijn a = 5.608 Ǻ, b = 
14.023 Ǻ, c = 5.394 Ǻ, β= 98.50° en Z = 2 (dit laatste betekent dat de samenstelling van 
een eenheidscel in feite kan weergegeven worden door [Cu3(MoO4)2(OH)2]2. 
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De structuur van lindgreniet is opgebouwd uit Cu3(OH)2 ketens (vergelijkbaar met de ke-
tens in bruciet, Mg(OH)2), verbonden door koperionen en MoO4-groepen in een nogal 
complex driedimensionaal netwerk. De heel speciale structuur heeft voor gevolg dat lind-
greniet een aantal spectaculaire magnetische eigenschappen heeft, spectaculair dan wel 
enkel voor de wetenschappers (Vilminot S. et al., 2006). 
 
Meestal komt het voor als microkristallijne korstjes en aggregaatjes, heel soms komen 
mooie kristalletjes voor (uitzonderlijk tot 2 cm groot, maar zulke kanjers heb ik zelfs in een 
museum nog nooit gezien). Kristalletjes zijn tabulair tot plaatvormig volgens {010}, soms 
gestrieerd evenwijdig met [001]. Er werd slechts een beperkt aantal vormen waargeno-
men : {010}, {100}, {021} en in zeldzame gevallen nog enkele andere. Ook zeldzaam zijn 
eerder prismatische kristalletjes met vierkante doorsnede. 
 
De splijtbaarheid is perfect volgens {010}, en slecht volgens {010} en {100}. De hardheid 
is 4.5 in de schaal van Mohs, en de berekende densiteit 4.29. Lindgreniet heeft een ty-
pisch groene kleur, die een beetje naar olijfgroen neigt, soms eerder geelgroen tot appel-
groen. Het is twee-assig negatief. 
 
Lindgreniet werd genoemd naar Waldemar Lindgren (1860-1939), geoloog aan het 
Massachusetts Institute of Technology, die verscheidene belangrijke publicaties heeft ge-
schreven over diverse ertsafzettingen. 
 

Waldemar Lindgren werd in 1869 geboren in Kalmar, Zweden, en was de 
zoon van een rechter en parlementslid, en kleinzoon van een dominee. 
Op 10-jarige leeftijd las hij zijn eerste boek over mineralogie, en kreeg de 
smaak helemaal te pakken toen hij als kind de kans kreeg om in Scandi-
navië diverse mineralogische collecties te bezoeken. Toen hij 17 jaar oud 
was, was hij al thuis in de mijnen van centraal Zweden en de wereldbe-
roemde zilvermijnen van Kongsberg in Noorwegen. Hij studeerde aan de 
Koninklijke Bergakademie in Freiberg, en haalde zijn diploma in 1882. Die 
periode was nét de periode van de grote expansie van diverse mijnen in 
de Verenigde Staten, en in 1883 stak hij definitief de grote plas over, het avontuur tegemoet. 
 
Hij kreeg er onmiddellijk een functie toebedeeld in een geologische onderzoeksgroep die 
werkte voor Northern Pacific Railway, onder leiding van Raphael Pumpelly (pumpellyite... 
rings a bell ?). In 1911 werd hij chef-geoloog van de Geological Survey. Vanaf 1908 doceer-
de hij aan het wereldberoemde Massachusetts Institute of Technology ("M.I.T.") in het de-
partement geologie, en werd snel departementshoofd. Hij schreef meer dan 200 publicaties 
en meer dan 1000 abstracts, discussieteksten, reviews enz. 

 
Type-materiaal wordt bewaard in het Natural History Museum in Londen (ref. 1936-102) 
en in het Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, USA. 
 
Lindgreniet is een zeer zeldzaam secundair mineraal, dat enkel voorkomt in de oxidatie-
zone van molybdeen-houdende koperafzettingen. Het wordt dan ook vaak vergezeld van 
antleriet, molybdeniet, powelliet, brochantiet, chrysocolla en uiteraard de in oxidatiezones 
alomtegenwoordige ijzeroxiden en ijzer-oxyhydroxiden. 
 
Er zijn dus niet zoveel vindplaatsen van lindgreniet : 
 
Chili 
In Chili werden zonder twijfel de allermooiste lindgrenietkristallen gevonden. 
• Chuquicamata Mine (TL), El Loa Province, Antofagasta Region 
• Santa Catalina Mine, Caracoles, Sierra Gorda District, Tocopilla Province 
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• San Samuel Mine, Carrera Pinto, Cachiyuyo de Llampos District, Dulcinea, Copiapó 
Province, Atacama Region 

• Braden Mine (Teniente Mine), El Teniente, Rancagua, Cachapoal Province, Libertador 
General Bernardo O'Higgins Region 

  
Noorwegen 
• Kløvereidnuten Mine, Bandaksli, Tokke, Telemark 
 
USA 
De Verenigde Staten tellen wel het grootst aantal vindplaatsen van lindgreniet : 
• Inspiration Mine, Miami-Inspiration deposit, Inspiration, Globe-Miami District, Gila Co., 

Arizona, USA 
• Cave Creek District, Verde Mts, Maricopa Co., Arizona, USA (met cuprotungstiet) 
• Esperanza Mine, Pima District (Olive District; Mineral Hill District; Twin Buttes District), 

Sierrita Mts, Pima Co., Arizona, USA 
• Childs-Adwinkle Mine, Copper Creek Canyon (Copper Creek), Mammoth, Bunker Hill 

District (Copper Creek District), Galiuro Mts, Pinal Co., Arizona, USA 
• Hull claims, Ray, Mineral Creek District (Ray District), Pinal Co., Arizona, USA 
• Superior, Pioneer District, Pinal Mts, Pinal Co., Arizona, USA 
• Lodi #4 mine en Murdock mine, Spring Creek area, Last Chance District, Plumas Co., 

California, USA 
• Helena Mine, Seven Devils District, Adams Co., Idaho, USA 
 
Het zal je niet verbazen dat in België nog nooit enig spoor van lindgreniet werd aangetrof-
fen. De specimens die we deze maand beschikbaar hebben komen van twee verschillen-
de vindplaatsen in Arizona, USA. 
 
Childs-Adwinkle mine, Copper Creek Canyon (Copper Creek), Mammoth, Bunker 
Hill District (Copper Creek District), Galiuro Mts, Pinal County, Arizona 
 
De vindplaats is gelegen ten oosten van Mammoth, coördinaten 32°45'2"N , 110°28'59"W. 
Het voorkomen werd in 1883 ontdekt door Adwinkel, en in uitbating genomen door Childs. 
Van 1933 tot 1938 werd het uitgebaat door de Arizona Molybdenum Corporation. In de 
jaren voor en tijdens de tweede wereldoorlog was molybdeen een strategisch materiaal 
dat zelfs in de meest onrendabele ontginningen gewonnen werd. Denk bvb. maar aan de 
Alpeiner Scharte in de Zillertaler Alpen in Tirol, een vindplaats hoog in de bergen 
(ongeveer 3000 m), die je bijna niet in één dagtocht (heen en terug) kunt bereiken. Ook 
die vindplaats werd in die periode intensief uitgebaat, met een heel bescheiden opbrengst 
aan molybdeen. 
 
In de loop van de geschiedenis heeft de mijn nog tal van andere namen gekend, zoals 
• Calumet and Arizona Mining Co. 
• Arizona Molybdenum Corp. property 
• Table Mountain Copper Co. property 
• Patented claims MS 3263 
• Minnesota-Arizona Copper Co. property 
• Copper Creek project 
 
De Childs-Adwinkle mine heeft wel als voordeel dat het om een poly-metallisch erts gaat, 
waaruit men een heleboel interessante metalen kan winnen, zoals molybdeen, koper, zil-
ver, goud, lood, zink, arseen, antimoon en bismuth. 
Het ertslichaam bestaat uit een breccie. De ertsmineralen komen voor in het cement-ma-
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teriaal als opvulling in barsten en verspreid in de matrix. Het basisgesteente is een por-
pierische biotiet granodioriet. Voor meer gegevens omtrent de geologie van deze 
porfierische koperafzetting verwijzen we naar Anthony et al., 1995. 
 

Een breccie (Engels : breccia) is een ge-
steente dat is opgebouwd uit aan elkaar 
gekitte min of meer hoekige fragmenten, 
die men "clasts" noemt (in tegenstelling 
tot een conglomeraat dat is opgebouwd 
uit aan elkaar gekitte ronde keien). Brec-
cies kunnen onder uiteenlopende om-
standigheden ontstaan, en kunnen dus 
enorm verschillen naargelang van het 
cementerend materiaal en de aard van 
de fragmenten. Zo spreekt men bijvoor-
beeld van sedimentaire, vulkanische, in-
trusieve, hydrothermale breccies enz. Foto Glendale Community College, Arizona, 
USA (URL op het einde van dit artikel). 

 
In de vooroorlogse periode werd naar schatting 2500 ton molybdeen gewonnen, en als 
bijproducten een goede 500 kg zilver en iets meer dan 100 kg goud. 
  
De ertsmineralen zijn azuriet, borniet, chalcociet, chalcopyriet, gedegen koper, covelliet, 
cupriet, enargiet, ferrimolybdiet, ganeliet, gedegen goud, lindgreniet, malachiet, een rhe-
nium-houdende molydeniet, zilver, sfaleriet, stromeyeriet, tennantiet, tetrahedriet en wul-
feniet. De vermelde rhenium-houdende molybdeniet kan tot meer dan 0.5 % van het zeld-
zame metaal rhenium bevatten. 
 
De gesteentevormende mineralen die er aangetroffen worden zijn o.a.  apatiet, calciet, 
mineralen van de chlorietgroep, gips, hematiet, veldspaten, pyriet, kwarts, rutiel, schörl en 
mineralen van de toermalijngroep.  
 
Live Oak Pit, Inspiration Mine, Miami-Inspiration deposit, Inspiration, Globe-Miami 
District, Gila County, Arizona 
 
De Live Oak Pit is een deel van de reusachtige Inspiration Mine ten westen van Miami, op 
kleine 100 kilometer ten oosten van Phoenix, die je vaak vanuit het vliegtuig goed kunt 
zien wanneer je vanuit Phoenix naar Europa vertrekt (33°24'17"N , 110°54'26"W). In 1898 
werd de Live Oak Copper Mining and Smelting Company opgericht, met als bedoeling de 
4 claims van J.J. Marshall te ontwikkelen tot echte mijnen. Sinds 1909 is maakt deze mijn 
deel uit van het reusachtige mijnbouwcomplex Miami-Inspiration.  
 
De oorspronkelijke Live Oak claim is in feite al lang verdwenen bij de steeds maar groei-
ende Inspiration mine (die gestadig groeit, zowel in oppervlakte als diepte). Het ging oor-
spronkelijk hoofdzakelijk om chrysocolla, die werd afgezet in bestaande holten en spleten 
uit supergenetische oplossingen die koper bevatten dat uitgeloogd was uit de omringende 
gesteenten. In de zone waar de oorspronkelijke Live Oak Pit deel van uitmaakte werden 
in feite niet veel mineraalspecies gevonden : chalcedoon en chrysopraas, en de ertsmine-
ralen chrysocolla, lindgreniet, molybdeniet en powelliet. Lindgreniet komt (of liever : 
kwam) hier voor als aggregaten van latvormige microkristallen. Voor meer gegevens 
omtrent de geologie van deze porfierische koperafzetting verwijzen we naar Anthony et 
al., 1995. 
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Een paar minder gewone zichten op de Inspiration Mine, Miami-Inspiration 
deposit, Inspiration, Globe-Miami District, Gila Co., Arizona 
 
Zo zag de Inspiration mine eruit in de jaren 1950-1960... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zo ziet het eruit anno 2006 vanuit de ruimte (GoogleEarth)... 

 
en als je wat geluk hebt wanneer je vanuit Phoenix oostwaarts vertrekt krijg je van de 
piloot dit uitzicht op de Inspiration mine cadeau. Foto Rik Dillen, januari 2006. 
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0.4 mm lang lindgrenietkristal van 
Chuquicamata Mine, Calama, El Loa 
Provincie, Antofagasta, Chili. 
Verzameld door Jim Bratt einde jaren 
zestig; uit de collectie van John 
Dagenais # 3. Verzameling en foto © 
Bob Meyer. 
 
 
 
 
 
 
 

Aggregaatje van dunne tabulaire kristallen, 1.8 
mm lang, afkomstig van de Braden Mine, El 
Teniente, Rancagua, Cachapoal Provincie, 
Libertador General Bernardo O'Higgins, Chili. 
Uit de verzameling van Milton Speckles. 
Verzameling en foto © Bob Meyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dunne tabulaire kristallen tot 2 mm lang van 
Chuquicamata Mine, Calama, El Loa Provincie, 
Antofagasta, Chili. Verzameld door Jim Bratt 
einde jaren zestig; uit de collectie van John 
Dagenais # 3. Verzameling en foto Bob Meyer. 
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