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MKA--excursie na
aar Wellin en
e Beez op 22 april 200
07. Foto's Hugo
H
Bende
er.

M
MKAkale
ende
er
Vriijdag 5 oktober
o
2007
ndelijkse vergaderin
ng in zaal "De drie ro
ozen", Kerksstraat 45, 's Gravenw
wezel om
Maan
20.00
0 h.

Hugo en Paul Bender
Mineralen zoeken in het Ahrntal
Zon, lekker eten, schnaps, he
eerlijk logem
ment, mijnen én minerale
en ... wat mo
oet een mine
eralenverzame
elaar nog me
eer hebben ? Geen wond
der dat het Ah
hrntal in Zuid
d-Tirol tot de
e topfavoriete
e bestemminge
en van Hugo
o en Paul be
ehoort ! Zij le
eiden u vanavond langs de
d interessan
ntste vindpla
aatsen en
tonen
n u hun foto
o's van de tittanieten, apa
atieten, zeollieten, ... In
n een korte vvideo duiken
n we ook
onder de grond in
i de historissche koperm
mijnen en bezoeken de mineralenm
e
en mijnbouwm
musea in
het dal.
d

Vriijdag 12
2 oktobe
er 2007
ndelijkse vergaderin
ng in zaal “OP-SINJO
OORKE” va
an de Vlaam
mse Jeugdherberg,
Maan
Eric Sasselaan 2 te Antwe
erpen (d.i. llangs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervo
oer : tram 2 of 4.
19.00
0h
19.30
0h

bibliotheek (ope
en tot 20.00
0 h)
gele
egenheid to
ot transactie
es, determ
minaties, afsspraken vo
oor privé-ex
xcursies,
raad
dplegen van
n de biblioth
heek, uitleendienst of... gewoon e
een gezellig babbeltje.... Deze maa
and worden
n specimen
ns van arm
mstrongiet uit Mongo
olië aangebo
oden. Meerr details hierover vind je elders in dit nummerr.

20.15
5h

Michel Houssa
Myanmar

De sp
preker van deze
d
avond is zeker gee
en onbekend
de voor onze
e MKA-leden
n. Michel, éé
én van de
pijlerss van onze Waalse
W
zuste
ervereniging AGAB, neem
mt ons mee naar het exo
otische Myan
nmar (het
oude Birma). Nau
uwelijks geke
end door hett grote publie
ek, ook al puiilt het land uiit van de kun
nsthistorische schatten en
n de natuurlijjke rijkdom (e
edelstenen). Wie heeft er
e immers nie
et horen spre
reken van
Mogo
ok, zijn robijn
nen, saffieren
n en peridote
en?
En ne
et zoals over het land, zal
z er ook ovver de rest va
an deze avo
ond een geheimzzinnige sluie
er blijven han
ngen. Als u meer
m
wil te weten,
w
is er slechts
s
één
reme
edie ! Uiteraa
ard bent u va
an harte wellkom op dez
ze boeiende voordracht
die in
n onze anderre landstaal (Frans
(
dus) gegeven
g
zal worden.
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Zaterdag 13 oktober 2007
dering van de
d Werkgrroep Edelstteenkunde in de zaal van
v Vlaamsse Jeugdhe
erberg
Vergad
"OP-SIN
NJOORKE"", Eric Sassselaan 2 te
e Antwerpen
n, van 9.30
0 tot 12.00 h (d.i. lang
gs de
Singel/ E17, tussen
n uitrit 4 en 5). Openba
aar vervoer: tram 2 of 4.
4

Lezing
g door Joh
han Kok ov
ver
"Art No
ouveau en
n Art Deco
o"
Deze occhtend wordtt een presen
ntatie voorgesteld over de
d Art Nouve
eau en Art D
Deco periode in de
edelsme
eedkunst. Zo
owel de stijle
en als edelsmedentechn
nieken in dezze periodes zullen besp
proken
worden. Er zullen typische
t
juw
welen en ziilverwerken getoond wo
orden in ee
en diapresen
ntatie.
Uiteraard
d is er aanda
acht voor de
e edelsteen, omdat
o
deze veel gebruikkt werd in be
eide periodes
s. Ook
komen bekende
b
Belg
gische kunsttenaars aan bod,
b
zoals Philippe
P
Wolfe
fers, H. van d
de Velde en L.
L van
Strydoncck. Daarnaasst komen ookk buitenlandsse kunstenaa
ars aan de orde.
o
Na de b
bespreking zal u in
een quizz mogen rad
den of het juweel/zilver
j
rstuk Art De
eco of Art Nouveau
N
is. Het beloofft een
boeiende
e vergaderin
ng te worden;; iedereen iss dan ook van
n harte welko
om !

21 oktober 2007
2
: "S
Schatten
n op zold
der"
Zoals in
n het vorige
e nummer al
a aangekon
ndigd wordtt onze
tradition
nele zeoliete
endag in he
et najaar va
anaf dit jaar uitgebreid to
ot alle minerralen. De ee
erste afleve
ering van "S
Schatten op zolder",
z
op 21 oktober 2007 van 10
1 tot 17 h,, in de
grote za
aal van "De
e drie rozen", Kerkstra
aat 45 in 's
s Gravenwezzel, wordt dus
d
in de praktijk
p
een
n mini-mine
eralenbeurs voor en d
door MKA-le
eden.
Stands zijn gratis, toegang
t
oo
ok, maar dee
elname is beperkt
b
tot le
eden van de MKA.
Alles ka
an, alles ma
ag : wegge
even - ruilen
n - kopen - verkopen - gewoon ttonen... Dit is de
ideale gelegenheid
g
d dus om je van dubbels te ontdoe
en, of om op
p een voord
delige wijze eens
aan ietss nieuws te geraken zo
onder dat je
e ervoor naa
ar een grote
e, "echte" b
beurs moet. Haal
dus je zolder
z
leeg, duik in je kelder,
k
ruim
m je garage op en haal de dozen m
met ruilmate
eriaal
van ond
der je bed. Voor wie zelf
z mineralen wil uitsttallen: zorg aub voor e
een tafelkle
eed of
iets derrgelijks als tafelbesche
t
erming ! Als
A je komt en
e een tafel wil inrichte
en, graag vooraf
v
een sein
ntje aan Ine
eke Van Dyck (tel. 03 8276736
8
of e-mail
ina.van..dyck@skyn
net.be.

18-3
30 oktob
ber 2007
7 : exploratiereis
s naar Marocco
M
Van 18 tott 30 oktobe
V
er trekt ee
en groep MKA-ers
M
op
p excursie naar
M
Marocco.
W zullen errvoor zorge
We
en dat wie er
e niet bij kon zijn ach
hteraf
k meegen
kan
nieten van het
h reisverh
haal en het relaas
r
van d
de vondsten
n.
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 15/10/2007 - 18/11/2007
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
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NAMUR. Arsenal, Facultés Notre-Dame de la Paix, 11, rue Bruno. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
<info@escargotite.be>
'S HERTOGENBOSCH. Centrum "De Helftheuvel". 10-17 h. Beurs (M-F).
L'UNION (31). Grande-Halle. Beurs (M-F).
BRATISLAVA. Stredisko Kultury Nové Mesto, Vajnorska 21. 8-16 h.
<jirkovitalos@centrum.sk>
OSTRAVA. Nova menza Ostrava-Poruba. <milos.duraj@vsb.cz>
BOURGES (18). Centre MBDA, RN 151 (richting Châteauroux, uitrit A71). Beurs.
<eric.plich@wanadoo.fr>
ARNAGE-LE MANS (72). Salle des Fêtes. Ruil-beurs
FRANKFURT-HÖCHST. Jahrhunderthalle. 11-18 h. Beurs (E).
FREIBURG. Messehalle 3, 10-18/10-17 h. Beurs; tentoonstelling "Grube Clara"
<vfmgfbrg@aol.com>
GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M-F).
STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle. 10-18/11-17 h. www.mineralien-fossilienstuttgart.de.
OLTEN. Kulturzentrum Schützenmatt. 13-17/10-17 h. Beurs (M).
PORT TALBOT. Margam Country Park, Neath (junction 38 M4). Beurs.
KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-10/10-17 h. Beurs.
KLOSTERNEUBURG. Babenbergerhalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
<mineralienboersen@hotmail.com>
BORGOSEVIA (VC). Teatro Pro Loco di Borgosesia. Beurs.
BARSINGHAUSEN. Zechensaal. 11-17 h. Beurs (M-F). <peter@mineralien-kujath.de>
www.mineralien-kujath.de
LEHRTE. Kurt-Hirschfel-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E) <chris.gornik@tonline.de>
ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). www.exponaturundtechnik.de
DARMSTADT. Orangerie. 10-17 h. Beurs (M-F).
EHRENFRIEDERSDORF. Besucherbergwerk. 10-17 h. Beurs (J-E).
GÜLLESHEIM. Foyer en Kristallsaal. 10-17 h. Beurs (M-E).
STEYR. ATV-Halle, Fachschulstr. 1. 9-16 h.<johannes.siebermair@gespag.at>
AMSTERDAM. Sportcentrum Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 46. 10-17 h.
<evenement.administratie@gea-geologie.nl> www.gea-geologie.nl
SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. <info@gemworld.ru>
AMBERG. Alte Feuerwache/Stadtmuseum. 10-17 h. Beurs (M).
BERNKASTEL KUES. Güterhalle. 11-18 h. Beurs (M-E). <galerie-zauberwelt@web.de>
ISERLOHN. Gaststätte Schäfer am Ufer, Alte Poststr. 6. 11-17 h. Beurs (M-J).
NANTES / SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44). Palais des Expositions, complexeEscall,
rue des Berlaguts. Beurs.
GRENOBLE-SEYSSINS (38). Salle du Prism". Beurs. <bernardbrochier@yahoo.fr>
CERNAY (68). Espace Grün (stadscentrum). 9-19/9-18 h. Beurs (M-F)..
SAINT-RAPHAEL (83). Palais des Congrès, Port Santa Lucia. Beurs.
BOLOGNA. Palazza dei Congresi, BPadigilione Pllivalente, Piazza della Costituzione 4/a. 919 h. Beurs (M-F-J-E). <info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com
CESENA (FC). Quartiere Cesuola, Via Ponte Abbadesse 449. Beurs (M-F).
SOLLIES-TOUCAS (83). Salle des fêtes. Beurs.
SUNBURY (WEST LONDON). Kempton Park Racecourse, Staines Road East (A308).
SOLOTHURN. Landhaus Solothurn. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
<charles.handschin@hispeed.ch>
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. 10-18/10-17 h. Beurs.
ERBA (CO). Hotel Leonardo da Vinci. Beurs. <rivabiondo@libero.it>
KNITTELFELD. Pfarrheim. 9-17 h. Beurs (M). <mineralienbazaroesterreich@gmx.at>
TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). <guenterhelbig@online.de>
MARBURG. Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F).
KEMPTEN. Kornhaus-Saal, Großer Kornhausplatz 1, 12-20/10-17 h Beurs (M-F-J-E).
GÄUFELDEN-TAILFINGEN. Bürgerhalle. 10-127 h. Beurs (M-F). <ewald.eipper@t-
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10/11
10-11/11

online.de>
DE MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h (2/11 enkel voor zgn. "vaklui") <info@
mineralientage.de> www.mineralientage.de
FR CHAMONIX (74). foyer de Ski de Fond. Beurs.
FR SURGERES (17). Salle Castel-Park. Beurs. <duboisjr@wanadoo.fr>
FR TOURS (37). Parc des Expositions, Rond-Point de Rochepinard.
DK VISSENBJERG (Eiland Fünen, tussen Middelfart en Odense), Vissenbjerg-hallerne,
Indraetsvej. Beurs. <jyttetheil@hotmail.com>
NL ROERMOND (ECHT). Agrarisch Opleidingscentrum, Jagersbraat 6. 10-17 h. Beurs.
DE HILDESHEIM. Hotel Zum Osterberg, Linnenkamp 4. 9.30-17 h. Beurs (M-F).
DE GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle Gelnhausen-Roth. 10-17 h. Beurs (M-F)
www.kinzigtaler-mineralienclub.de
AT KNITTELFELD. Pfarrheim Knittelfeld. 9-17 h. Beurs (M).
AT YBBS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M).
CH CHUR. Tagungszentrum Brandis. 10-17/12-17 h. Beurs (M).
FR THIONVILLE (57). Salle Jean Burger 26 Boucle. Beurs.
FR LYON/VILLERUBANNE (69). Espace Tête-d'Or, 103 bd. de Stalingrand, Villeurbanne.
CZ TISNOV. Sokolovna a gymnázium. 12-20/8.30-18/8.30-16 h. <andrej.sucko@wo.cz>
www.tisnov-mesto.cz
US COSTA MESA. Holiday Inn. <mz0955@aol.com> www.mzexpos.com
DE LEIPZIG. Veranstaltungssaal, Prager Str. 28. 10-16 h. Beurs (M-F). <urban-mineralienmessen@t-online.de>
DE MAGDEBURG. Ausstellungshalle II (naast Stadthalle), Kleiner Stadtmarsch. 10-16 h.
FR CHATELLERAULT (86). Salle Camille Pagé. Beurs (M-F-E).

10-11/11

B

2-4/11
3/11
3-4/11
3-4/11
3-4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
4/11
3-4/11
6-7/11
9-11/11
9-11/11
9-11/11
10/11

LIEGE. Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe.
Intermineral (AGAB). 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
Info : Michel Warnier, 13 avenue des Fossés, 4500 Huy.

085 232939

10-11/11

B

10-11/11
10-11/11

LU LUXEMBURG. Luxexpo. Beurs (M-F-J-E). <wolffjb@pt.lu> www.mineralexpo.lu
DE ENNEPETAL. Haus Ennepetal. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E).
chagemann@aol.com>www.en-mineralienboerse.de
DE VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände. 10-18/10-17 h.
AT BLUDENZ. Stadtsaal. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <ruefvandans@tanet.at>
AT WIEN. Städtischen Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs.
CH AARAU. Ladenstraße Tellizentrum. 8-17 h. Beurs (M).
HU BUDAPEST. Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, Teleki u. 50. <kmo@kispest.hu>
www.kmo.kispest.hu
GB CHELTENHAM. Racecourse Prestbury Park. Beurs. < info@rockngem.co.uk>
www.rockngem.co.uk
ES BARCELONA. Fira de Barcelona, Hal 7, Montjuic 1. 10-20.30/10-20 h.
<gdilluvio@firach.es>
IT VARESE. Ville Ponti, Piazza Litta 2. Beurs.
HU BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház, Eötvös utca 64-66. <csokonai@csokonaimk.hu>
DE BRAUNSCHWEIG. Schützenhaus, Hamburger Straße. 53. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
<chris.gornik@t-online.de>
DE ERFURT. Messe. 10-17 h. Beurs (M).<gwagner@web.de>
AT MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F).
NL ENSCHEDE. Cultuurcentrum "Vrijhof" Universiteit Twente. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
NL OSS. D'n Iemhof. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
DE KARLSRUHE. Badnerlandhalle Neureut, Rubensstraße 21. 10-18/10-18/10-17 h. Beurs.
FI TAMPERE. Tampereen Messu- ja Urheilukeskus, Ilmailunkatu 20. 11-18/9-17/10-17 h.
www.tampereenmessut.fi
NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege (zie advertentie op de volgende pagina)..
Info : A. Kuik, Patrysstrat 63, NL-3353 BA Papendrecht. Tel. 003178 6156615.
<nicokuik@hetnet.nl> www.geode.tk
GB HAYWARDS HEATH. Clair Hall, Perrymount Road. 10-16.30 h. Beurs.
DE BONN. Ortszentrum Dottendorf, Dottendorfer Straße 41. 10-17 h. Beurs (M-F).
<ernst.thomas@t-online.de> www.mineralien-fossilien-bonn.de

10-11/11
10-11/11
10-11/11
10/11
10/11
10-11/11
10-12/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
11/11
16-18/11
16-18/11
17/11
17/11
17/11

182

MONTIGNY-LE-TILLEUL. Centre Culturel, rue Wilmet. Beurs. Beurs (M-F).
Info : F. Hubert, 70 rue de Marbaix, 6110 Montigny-le-Tilleul.
071 517103 - www.quatrem.be - francis.hubert@belgacom.net
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17/11

17-18/11

DE HEILBRONN/BÖCKINGEN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F). < surai@tonline.de>
DE BAD KÖSEN. Hotel Schöne Aussicht. 9-15 h. Beurs (M)
DE OBER-OLM. Ulmenhalle. 10-17 h. Beurs (M). <matident@online.de> www.matindent.eu
DE NÜRNBERG. Löwensaal. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
IT TRENTO. Trento Fiere. Beurs (M-F-E). <ducatiluciano@libero.it>
FR LEMPDES (63). Salle polyvalente "La 2deuche".
FR OSTWALD/STRASSBOURG (67). Centre Culturel. 9-19/9-18 h. Beurs.
<opale.67@wanadoo.fr>
FR LIMOGES (87). Restaurant Legrand, ZI sud Magre, rue Sismondi. Beurs.
FR LATTES-MONTPELLIER (34). Les coteaux de Languedoc, Mas de Saporta, Route de
Palavas. Beurs.
FR QUINCY-SUR-SENART (91). Salle "Marie Piaz (bij gemeentehuis). Beurs.
FR ANGERS (49). Les grenier Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs.
FR NICE (06). Beurs.
AT BADEN/WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. <heinz.soucek@aon.at>
www.intermineralia.com
AT LINZ. Volkshaus, Keferfeld-Öd. 10-18/10-17 h. Beurs.

17-18/11

B

18/11
18/11

GB WARRINGTON. Grappenhalp, Youth Centre, Belhouse Lane. 10.30-16 h. Beurs.
HU BUDAPEST. Óbudai Művelődési Központ, San Marco utca 81. <info@omk.hu>
www.omk.hu
DE BRETTEN. Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs (M).
DE HÜCKELHOVEN. Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-mijnbouw). www.museumhueckelhoven.de
DE KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar. 10-17 h. Beurs (M-F).
DE HERDORF. Knappensaal. 10-17 h. Beurs (M).
DE LANDSHUT. Sporthalle ETSV-09. 10-17 h. Beurs (M).
AT MELK. Hotel Teufner. 9-16 h. Beurs (M). <reiterercdc@utanet.at

17/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11
17-18/11

18/11
18/11
18/11
18/11
18/11
18/11

ANTWERPEN. Kinepolis, 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/ - <info@acam.be>>

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
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.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2007, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl
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De colum
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an Cro
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MKA-nieuws
Bibliotheek : schenking
Van een anonieme schenker ontvingen we een origineel exemplaar van "Atlas des roches
éruptives de Belgique", Toelichtende Verhandelingen voor de Geologische kaart en
Mijnkaart van België, Verhandeling # 4, door François Corin. 190 pp.. Waarvoor onze
beste dank uiteraard !

Erratum
In het artikel over phoenicochroiet in het vorige nummer werd ten onrechte vermeld dat
het minder gevaarlijke Cr3+ in de natuur bijna niet voorkomt. Daarbij werd over het hoofd
gezien dat in spinellen toch wél Cr3+ voorkomt, zoals bvb. in chromiet Fe2+Cr3+2O4. Ook in
edelstenen als chrysoberyl (variëteit alexandriet) en beryl (variëteit smaragd) kan Cr3+ het
aanwezige Al3+ gedeeltelijk isomorf vervangen. Met onze excuses voor deze vergetelheid.
Zo zie je maar hoe Geonieuws door de lezers grondig uitgepluisd wordt ☺.

In memoriam : Albert Schrander
Op 29 juni 2007 overleed in Frankrijk Albert Schrander. Veel
te vroeg, want hij was maar 55. Hij was lid van de MKA van
1984 tot 1990 toen hij naar Zuid-Frankrijk verhuisde. Hij nam
verschillende keren als exposant deel aan Minerant en andere beurzen. Hij was gespecialiseerd in micromounts van erg
zeldzame mineralen, en tot voor enkele maanden kochten of
ruilden MKA-leden nog prachtige juweeltjes van micromounts
bij hem. Albert heeft altijd een, laten we zeggen, “fijn” oog gehad. Hij had niet alleen belangstelling voor de natuur, mineralen, historie en kunstvoorwerpen, maar een fijn gevoel voor
schoonheid daarin, voor speciale en bijzondere voorwerpen.
Vanuit een groot aantal middelmatige dingen kon hij juist die
enkele exemplaren te voorschijn halen die subtiele maar juist interessante kenmerken
vertoonden.
Bij het verkopen van zijn mineralen, groot of klein, op beurzen, markten of per post zorgde
hij ervoor dat ze mooi en attractief gepresenteerd werden en waren voorzien van onberispelijke etiketten; en vooral ook dat ze het geld waard waren. Zijn klanten waardeerden dat
ten zeerste en vertrouwden bovendien op zijn kennis en expertise. Die kennis en expertise heeft hij zichzelf aangeleerd. Albert was een selfmade man want hij had geen formele
opleidingen geologie en mineralogie gehad, maar communiceerde en handelde met wetenschappers en eminente geleerde verzamelaars over de hele wereld. De meeste van
deze professionals, van Brazilië tot Rusland en van Italië tot Tsjechië werden ook zijn
vrienden.
Langs deze weg wensen we Marianne, zijn echtgenote, heel veel sterkte toe in deze
moeilijke periode.
Geonieuws 32(8), oktober 2007
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Boek Namibië : laatste kans
Zoals in het vorige nummer reeds aangekondigd kun je het boek
Namibia : Mineralien und Fundstellen / Namibia : Minerals and Localities
van Ludi von Bezing, Rainer Bode en Steffen Jahn (uitgave 2007) bestellen tegen 78 €
(Duitstalige versie) of 89 € (Engelstalige versie). Het is echt een imposant boek, met 1700
kleurenfoto's, 856 blz., formaat 24 X 28 cm. Dit aanbod is een echte aanrader !
Het volledige bedrag moet bij bestelling betaald worden op bankrekening 41-4618021- 96
(IBAN : BE65 4414 6180 2196, BIC : KREDBEBB) t.n.v. Mevr. Nicole Van Vooren,
Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke met de vermelding "Namibia Duitstalig" of
"Namibia Engelstalig".
De inschrijving wordt definitief afgesloten op 15 oktober 2007.
De boeken kunnen (moeten) afgehaald worden op de maandelijkse vergadering of bij
Georges thuis (wel op afspraak !). Omwille van het gewicht wordt het boek niet per post
verstuurd.
Meer informatie vind je in het vorige nummer van Geonieuws. Je kan ook rechtstreeks
contact opnemen met Georges Claeys, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke
Tel. +32 (0)9 2273210 - E-mail <geonicmineralen@telenet.be>

MINERANT 2008

Antwerp Expo (Bouwcentrum)
26-27 april 2008

Fluoriet van Hunan, China
foto en verzameling Freddy Bollaerts
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Mineraal van de maand
armstrongiet
Rik Dillen
Armstrongiet een nog niet zo lang geleden ontdekt phyllosilicaat dat structureel nauw verwant is met de apophylliet-groep. Het selecte groepje van de dalyiet-armstrongiet-groep
bestaat uit
davaniet
dalyiet
armstrongiet
sazhiniet-(Ce)
(*) x ≈ 0-1, n ≥ 1.5

K2TiSi6O15
K2ZrSi6O15
CaZr(Si6O15).3H2O
Na3-xHxCeSi6O15.nH2O (*)

Als je goed naar de formules kijkt, druipt de analogie er zowat af. Al deze mineralen zijn
phyllosilicaten met een vrij complexe structuur die is opgebouwd uit lagen die uit 4- en 6ringen bestaan van SiO4-tetraëders verbonden met een soort kolommetjes van Zr- en/of
Ca-polyeders (Strunz en Nickel, 2001). Als je de literatuur over deze groep mineralen nakijkt kom je overigens ongetwijfeld her en der een bekende naam tegen : Prof. R. Van
Tassel. Die heeft de ontdekking van het mineraal dalyiet op zijn "kerfstok" (Van Tassel R.,
1952).
Armstrongiet is monoklien, en de roosterparameters zijn a = 14.04 Å, b = 14.16 Å, c =
7.81 Å, β = 109°33', Z =4. De structuur werd volledig beschreven door Kabalov Y.K. et al.
(2000). De kristallen "tot 2 cm" die volgens sommige bronnen in de natuur voorkomen
moet je zien als mono-kristallijne korrels van die grootte, waarbij je nauwelijks vlakken
kunt onderscheiden. Normaliter gaat het om massieve aggregaten. Met gesofistikeerde
technieken kan polysynthetische tweelingvorming waargenomen worden. Splijting is perfect volgens {001} en goed volgens {100}. Armstrongiet is broos, de hardheid volgens
Mohs is 4 à 5, en de berekende dichtheid is 2.71 g/cm³. De kleur is roze-achtig bruin. Het
is optisch twee-assig negatief.
Dat armstrongiet bijzonder zeldzaam is, hoeft geen betoog : er zijn wereldwijd maar twee
vindplaatsen.
Khan-Bogdo massief, Mongolië
De type-vindplaats is het Khan-Bogdinskii (Khan Bogdo) granietmassief, Gobi-woestijn,
Mongolië (type-vindplaats). Het feit dat je deze vindplaats niet zomaar direct op je landkaart kunt terugvinden heeft alles te maken met de talloze schrijfwijzen die voor dit dorpje
in the middle of nowhere bestaan. Een bloemlezing : Khan-Bogdinskii, Tsagan Khamar,
Hanbogd, Khan Bogdo Sume, Khan Bogda Somon, Haan Bogdo Suma, Khan-Bogdo,
Han Bogda, Khan Bogda, Khanbogd, Han Bogda Sumu. Overigens heet de stad eigenlijk
Ihbulag... Voor wie het precies wil weten : 43°12' N 107°12' E. Armstrongiet komt hier
voor als massieve aders, samen met een hele rits andere mineralen, zoals aegyrien, arfvedsoniet, astrophylliet, bastnäsiet-(Ce), davidiet-(La), elpidiet, landauiet, microclien, milariet, mongoliet (ook voor dit mineraal is het de type-vindplaats), neptuniet, polylithioniet,
pyrolusiet, kwarts, synchisiet-(Ce) en wulfeniet.
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Geografische
situering van de
type-vindplaats Khan
Bogdo in Mongolië.

Strange Lake complex, Labrador schiereiland, Canada
Strange Lake complex ligt iets ten zuiden van Lac Brisson, op het Labrador-schiereiland
pal op de grens tussen Québec-Newfoundland en Labrador. Canada (56°20'N, 64°10'W,
dat is ongeveer 150 km ten westen van Nain, en 2509 km ten noordoosten van Schefferville). Pegmatiet-apliet lenzen bevatten er bijzonder interessante mineralisaties met zeldzame elementen, zoals Zr, Y, Nb, Be en zeldzame aarden (Hawthorne F.C. et al., 2001;
Salvi S. en Williams-Jones A.E., 2006). Er worden tientallen zeldzame mineralen gevonden, en het is net zoals Khan-Bogdo voor twee mineralen de type-vindplaats : gereniniet(Y) en zajaciet-(Ce).
Uit zorgvuldig petrografisch onderzoek kon afgeleid worden dat elpidiet (een natriumzirconosilikaat) uitkristalliseerde onder magmatische omstandigheden, primair dus, maar dat
het calciumzirconosilikaat armstrongiet (en ook gittinsiet) pas later werd gevormd (secundair dus) (Salvi en Williams-Jones, 1995).
Door cathodoluminescentie-studies kon daarenboven aangetoond worden dat elpidiet epitaxiaal (d.w.z. volgens een bepaalde kristallografische voorkeursrichting) vervangen werd
door armstrongiet, en daarna door gittinsiet (Roelofsen en Veblen, 1999). In deze publicatie vind je overigens heel wat gegevens mbt de geochemie en structurele en chemische
relaties tussen deze mineralen. Ook de stratigrafie vertoont dezelfde evolutie : op een
diepte van meer dan 70 m komt enkel elpidiet voor, tussen 20 en 70 meter komt elpidiet,
armstrongiet én gittinsiet voor, en in de bovenlaag van 20 m komt enkel gittinsiet voor
(samen met kwarts). Op zicht kun je overigens elpidiet niet zo gemakkelijk onderscheiden
van armstrongiet.
Armstrongiet vertoont een vrij intense cathodoluminescentie in het gebied tussen 500 en
650 nm, waar verschillende zeldzame aarden de rol van activator spelen. Voor een heel
specifieke luminescentieband bij 415 nm is Eu2+ de activator (Salvi en Williams-Jones,
1995). Het trio vertoont overigens sterk verschillende luminescentiespectra. Het verschillend cathodoluminescentiegedrag kan gemakkelijk uitgelegd worden aan de hand van de
formule : de activator Eu2+ kan gemakkelijk de plaats innemen van het twee-waardige
Ca2+ in armstrongiet, maar niet van twee één-waardige Na+-ionen in elpidiet.
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Cathodolum
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Op het eerste gezzicht zou je denken dat elpidiett, Na2Zr(Si6O15).3H2O inderdaad heel
gemakkkelijk kan om
mgezet worrden in armsstrongiet, CaZr(Si
C
)
de reactie
6O15).3H
2O via d
Na
a2Zr(Si6O15).3H2O + Ca
a2+ ' CaZ
Zr(Si6O15).3H
H2O + 2Na+
Toch is die reactie niet zo van
nzelfspreken
nd, omdat beide
b
minerralen een ze
eer verschillende
structuu
t een mono
ur hebben. Elpidiet is een
e orthorh
hombisch in
nosilicaat, armstrongie
a
oklien
phyllosilicaat. Het gaat dus om
o een ech
hte omzettin
ng, niet een
n geleidelijkke isomorfe
e vervanging
g.
Armstro
ongiet (verw
war deze term overigen
ns niet mett een "armsstrongiet", zzijnde een volgev
ling van
n ene Armsstrong die een
e of ande
ere Amerika
aanse godsd
dienstige se
ekte heeft opgeo
richt) werd
w
in 1973
3 ontdekt, en
e genoem
md naar Neil Alden Arm
mstrong (°1
1930), de eerste
e
mens op de maan. Type-mate
eriaal werd door N.V. Vladykin in
n 1974 gescchonken aa
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Musée d'Histoire Naturelle
N
in Parijs (cfr. website IM
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waard in hett A.E.
Fersma
an Mineralogisch Muse
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ademie, Mo
oscou (Anth
hony J.W. et al.
1995).
Het weiinige materiaal dat teg
genwoordig nog in omloop is, is afkomstig
a
va
an een vond
dst in
1994 in
n de Khan-B
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matiet (Rob
binson G.W
W., 1995). Mongolië
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b
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Dit is de man naar wie het mineraal armstrongiet
genoemd werd : Neil Alden Armstrong.
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Uitstap naar de groeven van Wellin,
Resteigne en Beez vanuit een
vrouwelijke benadering

Axel Emmermann als "Ghostwriter"
voor zijn echtgenote Christel
Deze keer krijgen jullie het verhaal van de kaptocht op 22/4/2007 vanuit het perspectief
van een vrouw. Christel, mijn echtgenote, vroeg me haar verhaal in een artikel te gieten.
Niet dat zij niet kan schrijven maar op een of andere manier jaagt de pen veel mensen
een beetje angst aan. Ze had liever dat ik als haar “ghostwriter” het verhaal neerschreef.
Ze heeft het gelezen en goed bevonden. Het zijn hààr emoties en bedenkingen die ik hier
neerschrijf. Ze heeft een paar keer in de kreukels gelegen bij de eerste lezing en ik hoop
van U hetzelfde.

Uw geestschrijver, Axel

(nee, niet die van de maandelijkse column in dit tijdschrift ☺).

Jochei en vreugd alom : we gaan weer op kaptocht ! De verwachtingen waren hooggespannen want blijkbaar was kort tevoren nog een mooie vondst gedaan in Wellin. Paarse
fluoriet kristalletjes zouden er naar verluidt uit de grond komen gesprongen op simpel verzoek van de verzamelaar. Persoonlijk ken ik evenveel van mineralogie als Paris Hilton
van onthouding. Nu ja, misschien wel iets meer maar toch niet veel. Het komt er
voornamelijk op neer dat de boterhammetjes en de drankjes koel opgeslagen worden.
Mijn echtgenoot doet de rest : de hamers, de beitels, schoppen en houwelen... hij zorgt
ervoor dat alles aan boord is voor we vertrekken. Liefst de avond daarvoor zelfs, want
kaptochten beginnen vroeg en meestal aan de andere kant van het land. Met de auto
volgeladen vertrokken we die morgen met goede moed en haalden zelfs bijna het einde
van onze oprit zonder noemenswaardige ongemakken.
Bijna, want een van de benodigdheden die mijn ventje in de auto had gestopt, stevig
tussen voorzetel en achterbank, was een jerrycan met vijfentwintig liter water. Dat ding
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was lek. Om een kort verhaal lang te maken, de jerrycan was langzaam leeggelopen gedurende de nacht en aan de linkerkant van de auto (dankzij de kardantunnel) klotste dus
een volwassen golfslagbad van voor naar achter en weer terug. Je moet je daarbij
voorstellen dat je voeten bij het remmen omspoeld worden door twintig centimeter water.
Koud water! Bij het optrekken trekt dat water wel naar achter maar dat is slechts tijdelijk
en het komt met de onwrikbare zekerheid van het getij weder naar voren gekolkt bij elke
poging tot snelheidsvermindering. Na het leeghozen van de auto en meer dan honderd
kilometer snelheidsovertreding bereikten we tegen alle verwachting in de afgesproken
plaats nog net op tijd.
Ik ga eigenlijk vooral mee omdat ik die tochten ontspannend vindt. Het is niet echt hetzelfde als een natuurwandeling, natuurlijk. Het grote verschil is eigenlijk dat je op een natuurwandeling minder geconfronteerd wordt met de geur van mannenzweet, de aanblik van
de rollende spierbundels, het gekreun dat elke hamerslag vergezelt als ging het om de finale van een Grand Slam tennistoernooi. Vanuit het oogpunt van de modale huisvrouw
doen de heren hier voor de pret net hetzelfde als wat de gebroeders Dalton bij wijze van
dwangarbeid doen in de verhalen van Lucky Luke: van grote stenen kleine steentjes maken.
In doorsnee genomen ontbeert het ons dames aan de juiste instelling, de nodige testosteron en de spierbundels om met enig succes met onze mannen te kunnen wedijveren in
het stenen kloppen. Daarom doen wij vrouwen waar we goed in zijn : oprapen ! Honderdduizenden jarenlang heb ben de vrouwen zich gespecialiseerd in het bij elkaar scharrelen
van een maaltje bessen en paddenstoelen en wat je al op de vloer van een bos aan eetbaars kan vinden terwijl onze heer en meester zich uitsloofde om een of ander beest te
ontzielen.
Dus, toen na een uurtje of twee duidelijk werd dat deze groeve geen spectaculaire vondsten zou opleveren deed ik mijn ogen open en besloot al mijn mineralogische kennis aan te
wenden om toch nog iets te vinden. Mijn mineralogische kennis beperkt zich tot het volgende : gewone stenen blinken niet of weinig, kristallen hebben vlakjes en die vlakjes blinken wel. Als je dus in een hoop stenen iets ziet
blinken is de kans groot dat je een kristalletje gevonden hebt. Zonder je ogen van de schittering
af te wenden struikel je dan in de juiste richting

en probeer je het kristalletje te lokaliseren zonder op
je bips te vallen. Stenen
zijn namelijk harder dan
vrouwen en ik had de dag
daarop twee knoerten van
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blauwe plekken op mijn zitvlak om die stelling te staven. Als je het kristalletje gevonden
hebt is de tijd gekomen om het ventje erbij te roepen om de steen waar het kristalletje in
zit te lijf te gaan. Het ventje in kwestie had zich als een volleerde bergbok omhooggeploeterd langs een hoogst onstabiel en ongemakkelijk uitziende steenhoop. Etienne Mans had
daar namelijk een van de weinige vondsten van de dag gedaan. Dé vondst van de dag
eigenlijk ! Cyriel Matthé had ook nog een fluorietje gevonden van enige afmeting maar
Etienne had toch de “gele trui” veroverd. Logischerwijs werd de onmiddellijke omgeving
van Etienne meteen de hot spot van de steengroeve.
Maar ik had ook wat gevonden ! Een kristalletje ! Klein, maar het was paars en mijn ventje
had gezegd dat ik moest uitkijken naar paarse kristalletjes. Ik roep dus mijn ventje erbij.
Met een beetje geluk geraakte die heelhuids en min of meer verticaal beneden en boog
zich met zijn loep over mijn kristalletje. Begint hij meteen te fronsen en raar te doen.
Blijkbaar vond hij het maar een vreemd kristalletje. Dan vind je eens iets en dan vindt
meneer het raar. Uiteindelijk zat het rare in de vorm. We waren namelijk op zoek naar
fluoriet en dat komt volgens mijn ventje meestal voor als kleine kubusjes. Soms zijn de
hoekjes van die kubusjes er een beetje af maar kan je toch nog zien dat het kubusjes zijn.
Soms zijn de hoekjes er helemaal af en dan noemt hij het octaëders. Maar dit was toch
iets heel speciaals en als je weet waar je moet kijken zie je dat zelfs als leek. Mijn kristalletje leek op het eerste zicht wel op een kubus maar dan eentje met op elk vlak een heel
stomp dakje. Het kristalletje was nogal klein, nauwelijks twee millimeter, maar toch kon je
heel duidelijk de diagonale ribben over de kubus vlakken zien lopen.
En daar sta je dan. Wat heb je dan eigenlijk gevonden? Je staat te popelen om je vondst
te tonen aan je collega's en je vrienden maar je hebt geen idee wat het eigenlijk is. Je
weet dat het waarschijnlijk wel fluoriet is maar waarom is die vorm nu zo speciaal?
Gelukkig heeft ventje "Internet connecties"! Een nauwkeurige beschrijving van het specimen en een foto rondsturen is geen moeite in dit digitale tijdperk. En ja hoor, binnen het
uur kregen we antwoord. Nathan Martin van de Rockhounds list schreef: "I wonder if your
wife may have found a tetrahexahedron-shaped fluorite (zie www.rockhounds.com/
rockshop/xtal/ part3.html)". Op die link vonden we een tekening die volledig identiek was
aan het kristal dat ik gevonden had. Tetrahexahedrisch... nogal een mondvol.
Axel zegt dat het vrij zeldzaam is om de zuivere vorm van tertahedrixistisch... (jongens
toch, wat een woord!) tetrahexahedrische fluoriet aan te treffen. Meestal vind je mengvormen met kubus en octaëder. Ik wou dus aan mijn collega's op het werk laten zien welk
een prachtig tetrahexahedrisch kristalletje ik gevonden had, maar ik kan dat dekselse
woord niet uitspreken, laat staan onthouden. Ik vroeg dus aan ventje of er geen simpeler
synoniem bestond voor dat vreselijke
woord, eentje dat meer geschikt is voor
vrouwelijke hersencellen.
"Gelukkig", glunderde ventje meer dan
dolblij dat hij zijn vrouwke behulpzaam
kon zijn, "mag je ook de term tetrakishexaëder gebruiken". Ik heb het hem
op een stukje papier laten schrijven en
dat de volgende dag aan mijn collega's
laten lezen. Twee rolberoertes en éénmaal de hik tot gevolg. Mineralogie is
een mooie zaak en schenkt het mensdom veel vermaak zullen we maar
zeggen.
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Buiten deze ene vondst
hebben we ook nog enkele hele kleine geodetjes
opgeraapt met calciet.
Wellin is vrij bekend als
vindplaats van fluorescerende calciet. Meer dan
de helft van deze kleine
geodes bleken te fluoresceren wanneer we ze
thuis onder de uv lamp
hielden. Niet echt spectaculair zegt mijn echtgenoot, maar alles wat je
zelf vindt krijgt nog altijd
een beetje een speciale
status.
Op weg naar de volgende groeve, Beez, hielden we even halt in Resteigne waar volgens
het geruchtencircuit mooie aragonietnaaldjes konden gevonden worden in bruine ijzersteen. Deze ijzersteen bleek afkomstig van een waterput die geslagen werd in de nabijheid. Er werd inderdaad wat aragoniet gevonden en die bleek dan ook nog de fluoresceren. De heilige Barbara, patrones van mijnwerkers en stenenkloppers, was Etienne blijkbaar gunstig gezind want de man kan nauwelijks een steen in tweeën kloppen of er zit wel
iets interessants in. We denken er ernstig aan hem bij de volgende kaptocht in te huren.
Zelf hielden we ons wat op de vlakte omdat we vooral geïnteresseerd waren in ietwat
grotere fluorescerende specimens.
Bij de uitgang van de carrière de la Lesse in Resteigne bevindt zich een appetijtelijk terras
alwaar wij ons onder druk van de klimatologische omstandigheden bijna verplicht tegoed
deden aan een biertje. Eddy Vervloet, onze jolige reisleider/organisator, wendde dan ook
zijn communicatieve talenten aan en slaagde erin, middels het virtuoos bespelen zijner
GSM, contact te leggen met de thuisgebleven voorzitter van de M.K.A. en deze een
rondje te ontfutselen onder het mom van werkingskosten voor de werkgroep "uitstappen".
Volkomen terecht want wij hadden dorst.
Uiteindelijk geraakten we dan toch in Beez. Hier spitsten Axel en ik ons af van de groep
die helemaal onderaan in de groeve naar galenietkristalletjes wou zoeken. Zoals al eerder
gezegd kwamen wij meer voor de fluorescerende calcieten van Beez en moesten het dus
op de storthopen van de hogere niveaus gaan zoeken. De uitbating van de groeve staat
echter niet stil. Het is heel frustrerend om de grote geodes met calciet te zien zitten in een
verticale wand twintig meter boven je hoofd en meer dan tweehonderd meter vóór de plek
waar tegenwoordig gedynamiteerd wordt. In de puinhopen van de actuele ontginning zijn
de geoden maximaal een paar centimeter groot. Ze zitten vol met ijzerhoudende calciet
kristalletjes die in de regel niet fluoresceren. Hier en daar zie je een fossiel. Wat je hier
wel kan vinden zijn dolomiet kristalletjes tot enkele millimeter groot. Niet echt wat we
zochten en zeker niet waar we voor kwamen maar toch wel de moeite van het
meenemen.
We onthouden van deze dag dat : steengroeven evolueren en vondsten geenszins
gewaarborgd zijn, dat Sint-Barbara een formidabele boon heeft voor Etienne Mans, dat
bier lekker is en dat wie eens iets zeldzaams wil vinden ook best zijn vrouw meeneemt.
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Foto's "on location" :
© Hugo Bender, 22 april 2007
foto fluoriet :
© Axel Emmermann
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