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MKA-kalender
Vrijdag 2 november 2007
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.
Axel Emmermann
Fluorescentie, de “special effects”

Net als "gewone mineralen" hebben fluorescerende mineralen soms
verbazende eigenschappen. Gepolariseerde fluorescentie, zelf-excitatie, dubbelbreking, ze passeren allemaal de revue. Alleen merk je deze
eigenaardigheden vaak niet zo gemakkelijk op omdat je al afgeleid bent
door de pracht van de fluorescentie op zich. Ook maakt de UV-straling het moeilijk om
fluorescerende mineralen van dichtbij en grondig te observeren zonder een zonnesteek op je
oogbollen te riskeren. Daarom legde Axel Emmermann een aantal van deze verbazende "special
effects" van de fluorescentie vast op dia. Hij presenteert ze U met een fles sprankelend
spraakwater, borrelend van de nodige humor. Kortom : een niet te missen avondvoorstelling !

Vrijdag 9 november 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
19.30 h

bibliotheek (open tot 20.00 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand worden specimens van stromeyeriet uit Arizona aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.

20.15 h

Maria Lugaro
"The study of meteoritic stellar microminerals"

En omdat de voordracht deze keer in het Engels is, hebben we ook de teaser maar in de Engelstalige versie behouden...
Holding tiny rocks from stars in one's hand could seem like an impossible dream. Today, however,
it is a reality. Microscopic dust grains manufactured around stars that existed before our solar
system formed are now extracted from meteorites that have fallen to the Earth, and analysed in
terrestrial laboratories. The stellar origin of this dust is revealed by its exotic composition, much
different from that of the bulk of the material in the solar system. I will describe the mineralogy of
these special dust grains, ranging from diamond to spinel, present the methods by which they are
identified, extracted and analysed in the laboratory, and discuss the valuable information that such
material provides to scientists in the fields of astronomy, astrophysics and cosmochemistry.
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rometsch@kristall-galerie.de> www.kristall-galerie.de
GR ATHENE. Hotel Royal Olympic, Diakou St. 28. <minat@hol.gr> www.gemin.eu
CZ BRNO. Kongrescentrum Brünn. Oldriska Macalikova, Kongresove centrum Brno, a.s.
Vystaviste 1. 9-16 h. Beurs (M). <macalikova@kcbrno.cz>
24/11
GB SIDCUP. The Emmanuel Church Hall, Hadlow Road. 10-16 h. Beurs (M-J-E).
24-25/11
FR POITIERS (86). Parc des expositions, arène de Poitiers. Beurs (M-F).
24-25/11
FR BORDEAUX (33). Hangar 12-14, Quai des Chartrons. Beurs. <blanc.fils@cegetel.net>
24-25/11
FR LE PRADET (83). Espace des Arts. Beurs.
24-25/11
FR SAINT-FONS/VENISSIEUX (69). Salle Maurice Métrat, 10 avenue de la République. Ruilbeurs.
24-25/11
FR JOUY-EN-JOSAS (78). Grand Hall d'honneur, Groupe HEC, 1 rue de la Libération. Beurs
(M-F). <patrick.bleno@wanadoo.fr >
24-25/11
FR JOUVISY-SUR-ORGE (91). Salle des fêtes. Ruil-beurs.
24-25/11
IT NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni Novegro. 1²0-19 h. Beurs (M-F-E).
<luciano.ceceilato@fastwebnet.it> www.parcoesposizioninovegro.it
24-25/11
GB BRIGHTON. Racecourse. Beurs. www.gemnbead.co.uk/showdetail.asp?ID=543
24-25/11
DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
24-25/11
DE OSNABRÜCK. Berufsschulzentrum, Stüvestraße. 10-17 h. Beurs (M-F).
<www.boerseos.de>
24-25/11
AT KORNEUBURG. Stadtsaal. 9-17 h. Beurs (M-F).
24-25/11
AT HALLEIN. Salzberghalle. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net>
24-25/11
AT HOLLABRUNN. Freizeitzentrum, Josef-Weisleinstraße 11. Beurs (M-F).
<zanaschkamineralien@a1.net>
24-25/11
SE GÖTEBORG. Exercishuset Heden Göteborg. <skotteksmassan@hotmail.com>
24-25/.11 HU BUDAPEST. Budapesti Corvinus Egyetem, Villányi u. 29-43. <azurite@freemail.hu>
24-25/11
CH ZÜRICH. Messe, Hallen 9.1 + 9.2. Beurs (M-F). < info@mibo.ch> www.mibo.ch
25/11
CH JONA. Zentrum Kreuz. Beurs (M).
25/11
DE ARNSBERG-NEHEIM. Kulturzentrum, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F). <maulwurfarge@web.de> www.maulwurf-arge.de
25/11
DE BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <www.lions-butzbach.de>
25/11
DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. Beurs (M-F). www.mineralienboersewuerzburg.de.vu
25/11
DE BAD LOBENSTEIN. Kulturhaus. 10-16 h. Beurs (M).
25/11
DE BAD SQOODEN-ALLENDORF. Altes Kulturhaus. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
25/11
DE ROSENHEIM. Austellungszentrum Lokschuppen. 9.30-17 h. Beurs (M-F). <t.roppelt@tonline.de>
25/11
DE BAD HERSFELD. Bürgerhaus Hohe Luft. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<mwalter159080534@aol.com>
30/11-1/12 FR PARIS. Hotel Marriott Paris Rive Gauche (ex-Sofitel). 17, bd. Saint-Jacques. 12-19/1019/10-19 h. Beurs. www.mineralexpoparis.com
1/12
CZ JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs.
1/12
IT ROMA. Ergife Palace Hotel, Viale Aurelia 619. <gminromano@tin.it> wwwgminromano.it
1/12
GB LONDON N3. St. Marys Hall, Hendon Lane, Finchley. Beurs.
1-2/12
DE DORTMUND. Messezentrum Westfalenhallen. 10-12 h. Beurs (M).
<messe@westfalenhalle.de> www.westfalenhallen.de
1-2/12
DE ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 11-18 h. Beurs (M-F-J-E).
1-2/12
DE THALE/HARZ. Mehrzweckhalle. 10-17 h. Beurs (M).
1-2/12
CH KÜSSNACHT. Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h. Beurs (M).
1-2/12
HU BUDAPEST. Kulturhuis, Rozsnyai u 3. 9-18/9-17 h. Beurs (M). <koorszag@ koorszag.hu>
www.koorszag.hu
1-2/12
AT WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
23-25/11
24/11

2/12

B

2/12
2/12
2/12
2/12
2/12

DE
DE
NL
DE
DE

2/12

HARELBEKE. Kultuurcentrum "Het Spoor", Eilandstraat 6.
Info : Johan VANDAMME, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare.
 051 249540 - www.lithos-harelbeke.org - lithos.harelbeke@pandora.be

GÖTTINGEN. Holbornsches Haus, Rote Straße 34. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
NORDHAUSEN. Wertherhalle, Bruno Kunze Straße. 10-17 h. Beurs (M-F).
HEERLEN. Corneliushuis. 10-17 h. Beurs.
BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16h. <h.prinz@rbk-online.de>
MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempken-Halle. 10-17 h. <thomasnoll.mineral@gmx.de>
www.minfoserkelenz.de
GB OXFORD. Exeter Hall, Oxford Road, Kidlington. 10.30-16 h. Beurs (M-F).
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AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4-6. 9-16 h. Beurs (M-F)
RU SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall „Manege“, 1 St.-Isaac sq.
<info@gemworld.ru>
IT VERONA. Fiera Verona. Beurs. <zoist@tin.it> www.veronamineralshow.com
DE HAMBURG. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@mineralien-hamburg.de>
www.mineralien-hamburg.de
CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. <cicha@quick.cz>
HU MISKOLC. Diósgyöri Gimnázium, Kiss tábornok 42. 10-17 h. <azurite@freemail.hu>
www.azurite.hu
DE ALBSTADT-TAILFINGEN. Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<tgnj.hugger@t-online.de>
AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). <heimourban@steiermaerkische.at>
www.vstm.at
CH BASEL. Messe, Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Bedurs (M-F). <minexpo.basel@bluewin.ch>
FR GUERET (23). Lycée Pierre Bourdan. Beurs.
FR MARSEILLE (13). Centre des Congrès, Parc Chanot (hal 3). Beurs.
<blanc.fils@cegetel.net>
FR SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs.
FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, 10 rue du Général Leclerc. Beurs (M-F).
AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (M-J).
DE SCHEENBERG/ERZGEBIRGE. Bij het museum. 10-18 h. Beurs (M).
DE GÜTERSLOH. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M-F). <s.huebner@stadthalle-gt.de>
AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs (M-F). <siegfried.gottinger@asfinag.at>
DE WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs. <zander.u@t-online.de>
HU BUDAPEST. TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6. Beurs. <info@tit.hu> www.tit.hu
FR BOURGET-DU-LAC (73). Traverse Technolac. Beurs.
FR LE BOUGET-DU-LAC CHAMBERY (73). Espace La Traverse. Beurs (M-F-E-J).
FR CHATEAUPONSAC (87). Beurs.
DE KÖLN. Gürzenich, Köln-Centrum, Rathaus. 11-18 h. Beurs (E).
AT SANKT-PÖLTEN. Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
AT VILLACH. Volkshaus Völkendorf, Neubaug. 9. Beurs (M-J).
NL HAARLEM. Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan. 10-17 h. Beurs (M-F).
<beurzen@mineralennlc.nl>
RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. <info@gemworld.ru>
AT WIEN. Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. Beurs (M-J).

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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Mineraal van de maand
stromeyeriet
Rik Dillen
Stromeyeriet is een eenvoudig opgebouwd sulfidemineraal, en je vindt het dan ook in
bijna alle boeken over systematische mineralogie op de eerste paar tientallen pagina's.
Wanneer we over stromeyeriet spreken, gaat het onvermijdelijk uitgebreid over zilver.
Stromeyeriet is namelijk een koper-zilver-sulfide uit de groep van acanthiet. We situeren
het even in zijn natuurlijke "habitat" zoals Strunz het zag :
acanthiet
argentiet
stromeyeriet
mckinstryiet
jalpaiet

Ag2S
β-Ag2S
CuAgS
Cu0.8Ag1.2S
CuAg3S2

Deze keer mogen we dus eens een paar heel eenvoudige formules neerschrijven.
De structuur van stromeyeriet is orthorhombisch, puntgroep 2/m 2/m 2/m, en tamelijk
eenvoudig opgebouwd : laagjes CuS3 die met elkaar verbonden zijn door laagjes van
zilverionen. De roosterparameters zijn a = 4.06 Å, b = 6.62 Å en c = 7.97 Å, en Z = 4. Dat
betekent dat er 4 formule-eenheden CuAgS in elke eenheidscel zitten.

Structuur van stromeyeriet (O = Ag, ∆ = CuS3).
Naar Strunz en Nickel, 2001.

Natuurlijk stromeyeriet is meestal nagenoeg perfect stoechiometrisch (d.i. perfect in
overeenstemming met de formule), en het bevat ongeveer 53 % zilver. De samenstelling
is zelfs zodanig zeker en homogeen, dat kleine stromeyerietkorreltjes, ingebed in een
kunsthars, commercieel verkrijgbaar zijn als standaard referentiemonsters voor microanalytische technieken (zie o.a. www.cannonmicroprobe.com)
Stromeyeriet vormt meestal massieve aggregaatjes of adertjes, zelden komen prismatische pseudohexagonale kristalletjes voor, die dan nog meestal niet al te perfect gevormd
zijn. Tweelingvorming volgens {101} komt geregeld voor. De breuk is subconchoidaal (min
of meer schelpvormig), het is broos en vertoont geen splijting.
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Stromeyeriet-kristallen van Mine # 65, Dzhezkazgan, Kazachstan. Kristallen tot 6 cm.
Verzameling en foto © Tom Loomis.

De dichtheid is ongeveer 6.3, de hardheid in de schaal van Mohs 2.5 à 3.
Stromeyeriet is donker staalgrijs, met soms een blauwachtige verkleuring aan het oppervlak. De streekkleur is staalgrijs, en het vertoont een tamelijk uitgesproken metaalglans.
Het is heel moeilijk op zicht te onderscheiden van diverse andere al dan niet zilverhoudende grijze sulfiden. Voor een zekere identificatie zijn meer hulpmiddelen nodig, zoals
micro-analytische technieken of X-stralendiffractometrie.
Stromeyeriet komt meestal voor in hydrothermale afzettingen, als secundair mineraal.
Soms is het ook wel van primaire oorsprong.
Een primair mineraal is rechtstreeks ontstaan via afzetting en kristallisatie uit gesmolten lava. Een secundair mineraal ontstaat door omzetting van een primair mineraal of onrechtstreeks uit reactieproducten van dergelijke omzettingen.
Door een hydrothermaal proces ontstaat een mineraal door precipitatie ("uitkristallisatie") van componenten uit heet (zgn. hydrothermaal) water, al dan niet onder hoge
tot zeer hoge druk in een temperatuursgebied van 50 tot 700°C.
Als je in de literatuur opzoekt waar stromeyeriet geïdentificeerd werd, zou je niet denken
dat het om een heel zeldzaam mineraal gaat. Zilverhoudende ertsen worden nu eenmaal
om economische redenen vaak veel nauwkeuriger bestudeerd dan pakweg een of ander
kwarts- en silicaten bevattend materiaal. Er zijn dan ook wereldwijd honderden vindplaatsen van stromeyeriet, maar slechts op enkele plaatsen komt het in echt grote hoeveelheden voor. De Mindat database vermeldt in totaal een 180-tal vindplaatsen. We bespreken
in het kader van dit artikel enkele min of meer lukraak gekozen vindplaatsen die voor ons,
verzamelaars, enig belang hebben.
•

•

De typevindplaats is de Alexander Mine, Vrančice, een kilometer of 15 ten zuidoosten van Příbram, Bohemen, Tsjechië, waar het in 1832 ontdekt werd. Het is
niet alleen de typevindplaats voor stromeyeriet, maar ook voor čechiet,
Pb(Fe2+,Mn)(VO4)(OH) (Kohout en Blüml, 1995). Deze mijn (en de storthopen in
de buurt) is met een 80-tal species een echt eldorado voor mineralenverzamelaars
en musea. Er werd al vanaf rond 1560 zilvererts ontgonnen, en dat ging zo door
tot in 1993 de mijn stilgelegd werd.
Mount Lyell Mines, Queenstown district, Tasmania, Australia. De ontginning van
goud- en zilverertsen liep van 1885 tot 1994. De mijn werd een paar jaar geleden
opnieuw in bedrijf genomen, en produceert op dit ogenblik nog altijd erts (en
specimens), zowel ondergronds als in dagbouw.
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Stromeyeriet-kristallen
van de Clara-mijn,
Oberwolfach, Zwarte
Woud, BadenWürttemberg, Duitsland.
Veldbreedte ongeveer 3
mm. Verzameling en
foto © Stephan
Wolfsried.

•
•
•
•
•
•
•

Silver King and Magma Mines, Superior, Pioneer District, Pinal Mountains, Pinal
County, Arizona, USA. Onze specimens van de maand werden gevonden in de
Silver King mine. Verder meer hierover.
Mooie kristallen werden gevonden in de Smuggler Mine, Aspen, Pitkin County,
Colorado, USA.
Stromeyeriet werd gevonden in verschillende mijnen in het gebied van Butte, Silver Bow County, Montana, USA, samen met diverse andere zilver- en kopermineralen.
Morrison Mines, Nichol Township, Miller Lake area, Cobalt-Gowganda region,
Timiskaming District, Ontario, Canada
En om het een beetje verwarrend te maken werd stromeyeriet ook nog in een andere "Silver King mine" gevonden, namelijk Silver King Mine, Toad Mountain,
Nelson, British Columbia, Canada in een massieve afzetting van borniet.
Bou Azzer District, Tazenakht, Ouarzazate, Souss-Massa-Draâ Region, Marokko.
Ook wat dichter in onze buurt werden mooie stromeyeriet-specimens geborgen,
namelijk in de Clara-mijn, Oberwolfach, Zwarte Woud, Baden-Württemberg. We
kunnen u in dit nummer een foto tonen van een dergelijke specimen van Stephan
Wolfsried.

Stromeyeriet is meestal vergezeld van tal van andere sulfiden, zoals bvb. freibergiet, borniet, chalcopyriet, galeniet, en uiteraard diverse interessante en deels erg zeldzame zilvermineralen : polybasiet, pearceiet, proustiet, uytenbogaardtiet, mckinstryiet e.a.
Stromeyeriet komt ook nog voor op een plaats waar je het echt niet zou verwachten...
namelijk in scheepswrakken. Op 16 november 1800 zonk voor de kust van Ecuador het
Spaanse fregat Leocadia, waarbij karrenvrachten gouden en zilveren munten in zee
terechtkwamen. Een van die munten, een Spaanse zogenoemde "Piece of Eight", die uit
90 % zilver en 10 % koper bestaat, werd zorgvuldig onderzocht op gebied van mineralogie, textuur en chemische samenstelling (Craig J.R. et al. (2002)). Door het samenspel
van bacteriën, zeewater en de omringende bodem vormden zich op en in de nabijheid van
dergelijke munten op microschaal een aantal koper- en zilvermineralen, zoals o.a.
acanthiet (Ag2S), covelliet (CuS), jalpaiet (Ag3CuS2), stromeyeriet (AgCuS), mckinstryiet
[(Ag,Cu)2S] en atacamiet [Cu2Cl(OH)3].
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Distrrict, Pinal Mountains, Pinal
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Deze "apache tears" zijn afgeronde aggregaten van 0.5 tot 5 cm groot, die uit bruinrode
tot zwarte halfdoorschijnende obsidiaan bestaan.
Straffe verhalen zijn er genoeg over deze streek. Bij Silver King werden ongeveer gelijktijdig twee concurrerende hotels gebouw, en om te beslissen wie van beiden het hotelwezen in Silver King zou monopoliseren werd geduelleerd. Geen van beiden kon de andere
dodelijk treffen, maar volgens de geruchten moest een van beiden de eerstvolgende dagen noodgedwongen rechtstaande eten... Het stadje Silver King verdween van de aardbodem toen in 1888 de zilverprijzen kelderden.
Over de Silver King Mine werd zelfs een boek geschreven : "When Silver was King", van
Jack San Felice. De auteur brengt de verhalen van oorlog tegen de indianen, ruige avonturiers en mijnwerkers, rijke ertsvondsten en overvallen op postkoetsen. Het boek beschrijft in 384 pagina's en 200 afbeeldingen meer dan 130 jaar geschiedenis, vanaf 1870
tot nu.
Tegenwoordig is het geheel een enorm mijnencomplex geworden, met uiteraard ook
reusachtige storthopen (waarop zo goed als niets te vinden is, helaas), en verschillende
schachten tot een diepte van 200 à 300 meter. Er wordt voornamelijk zilver, nood, goud,
koper en zink ontgonnen. De ertsaders bevinden zich in de zgn. "Silver King" porfier over
een oppervlak van ongeveer 1 km bij 400 m.
Op sommige plaatsen wordt bevat de soms sterk verweerde porfier ontelbare ertsaders
die vooral stromeyeriet, acanthiet, zilverhoudende tetrahedriet, galeniet, sfaleriet,
chalcopyriet en pyriet bevatten, in een matrix van kwarts met wat bariet. De stromeyeriet
komt vooral in de bovenste lagen voor.

Het mijngebied ten noorden van Superior, Pioneer District, Pinal Mountains, Pinal County,
Arizona, USA. Foto © Rik Dillen (1994).
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• Crystal growth - crystal size distributions
• Mineral groups : review and preview
• Solid solution and epitaxy in autunite-group
minerals
• Fe-P-REE deposit at MIneville, New York
• Application of cathodoluminescence to the
evolution of the Black Mountain pegmatite
• Block structure and rapid crystal growth
• Typomorphism of quartz, calcite and pyrite (N.
Carolina)
• 2 Hew Na-REE fluorocarbonates from the Aris
phonolite, Namibia
• One of Canada's earliest type mineral localities
• Amphibole nomenclature
245-247 Prismatic habit and other fusses
249-251 Nelsonite and Kiruna-type deposits
*

LE REGNE MINERAL #74, 04.07

5-11 Tucson 2007
12-14 Or natif à la mine de Mockingbird, Mariposa
Co., California (USA)
15-19 Scorodite à Saint-Thonan, Finistère (FR)
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ERUPTION #13, 04.07

SCHWEIZER STRAHLER 41(2), 05.07

2-5 Thomas Armbruster
6-7 Perowskit-kristalle aus der Region Zermatt
8-13 Riesenkristalle aus der Göscheneralp, Uri
14-17 Ein neues Mineral aus Graubünden
21-25 Calcite vom Pilatus
26-32 Die neue Milarit-Rauchquarzkluft am
Zinggenstock
*

CANADIAN MINERALOGIST 45(1), 02.07

Themanummer (170 pp.) : "Contaminated granites"
*

LITHORAMA 34(6), 06.07

2-3 Le groupe 5 du tableau de Mendeleev
5-7 Le "Petit Granit" de la carrière Gauthier-Wincqz
à Soignies (BE)
1-4 La ruée vers le... coltan
*

ERUPTION #14, 06.07

10-18 Hoggar (Algerije)
19-21 Un été au Kamchatka
22 Frayeurs au Bromo (Java)
29-30 Sir William Hamilton et le Vésuve
31-39 Lac Nyos : le monstre domestiqué
(Kameroen)
40-43 La géophysique (Ile de la Réunion)
44-46 Le fabuleux destin du Puy de Lemptégy
48-50 La Maison de la Pierre de Volvic
*

STEIRISCHE MINERALOG 16(21), 03.07

4 Gediegen Kupfer und Cuprit von Waldstein bei
Übelbach in der Steiermark (AT)
5 cinnabarit-Zwillinge vom Schneiderloch bei
Gratwein in der Steiermark (AT)
10-15 Goldfund vom Blasenkogel bei Rettenegg,
Oststeiermark (AT)
16-18 Mangan, Selen und Armenit (West-Schweiz)
19 Dolomit, Calcit und nadelige Bergkristalle vom
Steinbruch am Greitnerkogel Nordhang,
Steiermark, AT
20-21 Fasercalcit von Peggau, Steiermark, AT
22 Rauchquarze vom Madlriegel, Seckauer Tauern,
Steiermark, AT
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Clara anno 2007
Pierre Rondelez en Eddy Vervloet
Foto © Eddy Vervloet (2007)

De nieuwe Clara : een impressie (Pierre Rondelez)
Het gonsde al enige tijd op Duitse ‘Clara-internet-forums’ dat grote veranderingen op
komst waren voor het kleine legertje verzamelaars dat jaarlijks naar het fabrieksterrein
van de firma Sachtleben te Wolfach-Kirnbach afzakt om er naar de begeerde Clara-mineralen te zoeken. De toon van de meeste schrijfsels op die forums was eerder negatief en
begin juni 2007 kwam dan de klap op de vuurpijl.
Het was zover : geen enkele verzamelactiviteit wordt nog toegelaten door de firma ‘Sachtleben bergbau’ op hun fabriekskoer. Een alternatieve kleine storthoop werd opgezet en
uitgebaat door twee echtparen, en daar kan je als verzamelaar nog terecht tegen betaling van 8 euro per dag en voor dit bedrag mag je 8 kg stenen meenemen. En opnieuw
deden allerlei negatieve commentaren de ronde : kleine storthoop, elke steen is al meer
dan eens omgedraaid wanneer je daar toekomt, één grote brok weegt al gauw meer dan
8 kg enzovoort. Ik heb van 20 tot 24 juni Wolfach en de nieuwe storthopen bezocht, en we
hebben aan den lijve ondervonden hoe de tegenwoordige toestand eruit ziet en wat de
mogelijkheden nog zijn voor verzamelaars. Toegegeven : tijdens de rit richting Zwarte
Woud was ik er echt niet gerust in en zat de moed mij zo goed als in de schoenen.
Maar nu de feiten. Het nieuwe verzamelaarsterrein ‘Mineraliënhalde Grube Clara’ grenst
aan de achterkant van de gekende fabriekskoer. Het ligt 200 meter verder aan de linkerkant van de baan richting Kirnbach en de toegangsweg naar parkeerplaats en storthoop is
perfect aangegeven. Bij mijn aankomst werd ik op hartelijke wijze ontvangen door mevrouw Kovac, één van de twee dames die de verzamel-storthoop beheren. Ik werd er
rondgeleid, en mocht overal stalen oprapen en bekijken met de loep.
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De nieuwe verzamel-storthoop. Foto © Eddy Vervloet 2007.

Op de storthoop lag de inhoud van naar schatting een 25-tal vrachtwagens, netjes gesorteerd, soort per soort. Zo lag er heel veel ‘bleispat’ met een uitzonderlijk hoog galeniet gehalte (interessant !), ‘silberspat’ met kleine holtes en natuurlijk ook de klassieke, grote barietblokken. Een oude Clara-bekende, Wilfried Schaller, liep er rond en hij was ronduit
enthousiast over de nieuwe gang van zaken, zoals bijvoorbeeld over het loodhoudende
materiaal uit de ‘diagonaltrum’ in de Clara-mijn. Dit materiaal is heel erg slecht voor de
barietproductie en wordt dan ook in de mijn genegeerd en de laatste jaren niet meer op de
storthopen aangevoerd. Nu dus terug wel, speciaal ter attentie van de verzamelaars!
Ook heerste er tevredenheid over het feit dat quasi elke avond ten minste een gedeelte
van de verzamel-storthoop ververst wordt. Na sluitingstijd worden enkele kleine heuveltjes
opgeschept die dan verdwijnen naar het grote fabrieksterrein en worden in hun plaats een
paar verse vrachtwagenladingen erts gestort. Het bewuste loodmateriaal echter was te
goed om weg te doen en na overleg met een paar ervaren Clara-verzamelaars werd
besloten om die ‘heuvels’ met de bulldozer om te draaien – ’s anderdaags lagen de onderste, onbereikbare brokken opeens bovenaan, heerlijk ! We hebben op de ‘nieuwe’
Clara-halden twee dagen naar mineralen gezocht en hebben zeer veel uitstekend materiaal gevonden : gedegen zilver, posnjakiet, brochantiet, azuriet, tripuhyiet, cerussiet, linariet enz..
Een bijkomend pluspunt is eens je een goede, grote brok beet hebt, je niet steeds over de
schouder moet kijken met de schrik dat de bulldozer in aantocht is.
Op het terrein staan, in de schaduw, tafels en banken om te verpozen of te picknicken.
Er zijn toiletten voorzien, in de kiosk kan frisdrank gekocht en allerhande zoekmateriaal
gehuurd worden zoals mokers, voorhamers, veiligheidsbrillen enz..
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Mijningang van de Clara-mijn. Foto © Eddy Vervloet 2007.

Tijdens ons bezoek waren op de vindplaats relatief weinig zoekers (ervaren rotten maar
ook toeristen in zomer outfit) ik denk dat het er in de zomermaanden soms heel erg druk
kan worden. Al bij al een heel positieve ervaring.
De beide dames doen er werkelijk alles aan om ernstige verzamelaars van dienst te zijn,
Ze staan open voor opmerkingen en suggesties en doen er dan ook alles aan opdat hun
project ‘Mineraliënhalde Grube Clara’ zou slagen. Zoals ze het terecht ook stellen: het
was dit of helemaal niets meer voor verzamelaars. Akkoord, de gouden Clara jaren zijn
voorgoed voorbij, de huizenhoge bergen op de binnenplaats van de fabriek, de vrachtwagens die op tijd en stond met verse aanvoer aanreden, de bulldozer die oude storthopen
afschraapte, dat alles is voltooid verleden tijd. Maar toch is de Clara vindplaats bijlange
nog niet dood. Mij zien ze er zeker nog terug.

‘Mineralienhalde Grube Clara’ in de praktijk, anno 2007 (Pierre Rondelez)
Geopend vanaf april tot oktober, elke dag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Van november tot maart wordt de storthoop geopend voor groepen, na afspraak.
Telefoonnummers : 0049 7834 869105 en 0049 7834 85812.
De prijs is momenteel 8 euro per dag, kinderen tussen 4 en 14 jaar betalen 4 euro.
In deze prijs is het meenemen van maximaal 8kg stenen per persoon per dag inbegrepen.
Overgewicht wordt aan de kiosk gewogen en verrekend aan 0.50 euro/kilo.
Toegangsticketten zijn niet overdraagbaar en worden in principe ongeldig bij het verlaten
van het terrein. Mits overleg met de verantwoordelijke kan een en ander uiteraard afgesproken worden. Betreden van het fabrieksterrein van ‘Sachtleben Bergbau’ is strikt verboden, elke overtreding wordt direct aan de politie gemeld.

En... te combineren met de beurs van Wolfach ! (Eddy Vervloet)
Een uitgelezen moment om de Clara-storthoop te bezoeken, is het eerste weekend van
augustus. Dan richt men namelijk een feestweekend in te Wolfach en vindt er de jaarlijk214
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Een prachtig barietkristal van de
Clara-mijn, gevonden op de nieuwe
storthopen op 22 juni 2007.
Beeldbreedte 12 mm. Verzameling
en foto © Pierre Rondelez.

se mineralenbeurs plaats. Of het eerste het tweede heeft meegebracht of andersom is
niet duidelijk...
Wij kozen Oberwolfach als uitvalsbasis, een gehucht zes kilometer ten noorden van Wolfach zelf. In Oberwolfach begint ook het valleitje dat omhoog kronkelt naar de Benauer
Berg, waar op de top de Clara-mijn zelf gelegen is. Lokale gids Etienne Mans ging ons
voor in een prachtige wandeling door het valleitje naar de Clara mijn, en door de bossen
terug naar beneden. Elke zichzelf respecterende mineralenliefhebber wil natuurlijk de Clara een keertje gezien hebben, maar in alle eerlijkheid, er is in feite niet veel aan te zien !
Het betreft tenslotte slechts de ingang van een mijn, dus buiten een gat in de rotswand
heeft het niet veel om het lijf... Het is het idee, nietwaar. Vlakbij de ingang(en) liggen enkele storthopen, maar het is daar absoluut verboden om te verzamelen. Er zou trouwens
niet veel te vinden zijn, omdat het voornamelijk om materiaal zou gaan dat voor de mijn
niet interessant is, en dus ook niet voor de mineralenliefhebber...
De beurs van Wolfach is een jonge beurs. Ze werd een zestal jaar voor het eerst gehouden, en mensen die er vanaf het begin bij waren, zoals ons aller George Claeys, zeggen
dat ze nog elk jaar groeit. De beurs wordt ingericht in een drietal tenten, wat maakt dat de
hoofdstraat van Wolfach een weekend buiten gebruik is... wat ook voor de overige feestelijkheden van pas komt uiteraard. Het feestweekend heeft trouwens elk jaar een ander
thema, dit jaar was dat ‘Brittania’, met een optreden van een Schotse (of Ierse?) folkgroep. De inrichters liepen dan ook rond in Schotse kilt. Wij zien het bij ons nog niet gebeuren. Het MKA bestuur is niet verkozen omwille van de mooie knieën, nietwaar...
Wij vonden het alvast een schitterende beurs. Heel weinig schmuck en heel veel mineralen naar ieders beurs en specialiteit. Uiteraard (?) flink wat locale mensen die heel mooi
materiaal uit het Zwarte Woud en dan natuurlijk voornamelijk van Clara aanboden. We
spreken dan vanzelfsprekend over micromount specimens... Deze mensen waren ook
makkelijk aan te spreken om zelf gevonden materiaal te identificeren.
Er was ook een bescheiden tentoonstelling ingericht, over Britse mineralen natuurlijk.
Vanzelfsprekend hebben wij ook de nieuwe Clara-storthoop bezocht. Een extraatje tijdens
het beursweekend, is dat ook de ‘oude’ fabriekshalden opengesteld waren voor de verzamelaars. Je moest nog steeds betalen bij de nieuwe storthoop, maar het ‘achterpoortje’,
waarlangs vers materiaal voor de nieuwe storthoop wordt aangevoerd, stond open, zodat
ook het fabrieksterrein toegankelijk was. Niet dat daar ander materiaal lag, alleen meer
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natuurlijk... Een bijkomend voordeel van de nieuwe situatie is trouwens dat de nieuwe
storthoop ook tijdens het weekend geopend is, wat voorheen niet het geval was.
Wat hebben we gevonden ? Wel, het unieke aan Clara, vind ik, is dat je tien kilo stenen
mee naar huis neemt en vervolgens nog maanden zoet bent om al het materiaal te verkleinen en te bekijken. Een nadeel is dat het allemaal om erg kleine kristalletjes gaat wat
de identificatie niet vergemakkelijkt. Je kunt dus eigenlijk alleen maar op zicht determineren. Buiten de voor de hand liggende bariet en fluoriet kom je altijd wel thuis met veel
voorkomende ‘groene’ spullen : malachietjes, mixiet, agardiet, oliveniet enz. Uiteraard
vind je zeker ook kleine maar erg mooie goethiet. Ook erg klein, maar mooi, is langiet.
Voor een prachtige opname van stromeyerietkristallen van de Clara-mijn verwijzen we
overigens naar het artikel over stromeyeriet elders in dit nummer. Zo zie je eens iets anders dan "groen spul"...
Geografische situering van Wolfach in
het Zwarte Woud

Wolfach anno 2007.
Foto © Eddy Vervloet
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