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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 1/1/2008 - 15/2/2008 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
12-13/01 FR DIJON (21). Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs (M-F-J-E). 

<blanc.fils@cegetel.net> 
19-20/01 FR ORLEANS (45). Parc des Expositions, rue du Président-Robert-Schumann. Beurs (M-F-J-

E). <blanc.fils@cegetel.net> 
19-20/01 FR MULHOUSE (68). Salle du Lerchenberg, rue du Cercle 11. Beurs (M-F-E-meteorieten), 

tentoonst. mijnlampen. <tischner.patrice@estvideo.fr>  www.mineralexpo-mulhouse.fr 
25-27/01 FR DRANCY (93). Espace culturel du Parc, place Maurice-Nilès. Beurs (M-F). 
02-03/02 FR VILLEMOMBLE (93). Théâtre George-Brassens, 9 av. Detouche. Beurs (M-F). 
02-03/02 FR GUIHERAND-GRANGES (07). Salle Agora, av. Georges-Clémenceau. Beurs (M-F-E). 
02-03/02 FR MONETEAU/AUXERRE (89). AMPHA, foyer municipal. Beurs (M-F-schelpen). 
02-03/02 FR BOURG-EN-BRESSE (01). Ainterexpo, route de Pont-d'Ain. Beurs (M-F-J-E).  

<blanc.fils@cegetel.net> 
09-10/02 FR AIRAINES/AMIENS (80). Salle des fêtes. Bedurs (M-F-J). 
25/01-17/02 US TUCSON. All over the place ☺. www.tucsonshowguide.com/tsg 
 
23-24/2  B ANTWERPEN.  Metropolis, Groenendaallaan 394. 
   Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h. 
   Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, BE-2235 Hulshout 
     015 349341 
    http://www.acam.be/fairs/imra/index.html  -  <r.serraris@hotmail.com> 
 
16/3  B GENT. Beurs van Nautilus vzw. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 
   (bij het Sint-Pietersstation). 
 10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen) 
 Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
   Tel. 050 356985.   <nautilusbeurs@yahoo.com> 

 

  
 

Develsteincollege 
Develsingel 5 

NL-3333 LD  Zwijndrecht 
Info + 31 78 6156615 

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

Internationale beurs van mineralen en fossielen 
15 maart 2008, van 10 tot 17 h 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de 
redactie van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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Schatten op zolder - 21 oktober 2007 
 
 
Ineke Van Dyck 

 
Op 21 oktober organiseerden we voor de derde maal al een ruildag in ’s Gravenwezel. 
Waar de vorige keren vooral de zeoliet-verzamelaars aan hun trekken kwamen, werd de 
ruildag deze keer omgetoverd tot een heuse mini-MKA-mineralenbeurs. Elk jaar is anders 
en elk jaar is ook weer een beetje spannend. Zo kregen we aanvankelijk de deur niet 
open (naar later bleek omdat iemand de avond van tevoren een sleutel op de binnenkant 
van het slot had laten zitten...). Na wat rondgebeld te hebben (de heemkundige kring 
organiseerde de avond ervoor een kwis tot in de vroege uurtjes en dus was er nog 
niemand wakker om 9u op zondagochtend...), kregen we uiteindelijk toch een vriendelijke 
dame aan de telefoon, die een beetje later kwam langsgereden om ons binnen te laten. 
 
Dit jaar opteerden we voor de grote zaal achteraan, want vanwege de uitbreiding naar 
“alle mineralen” verwachtten we meer exposanten en bezoekers dan de jaren ervoor. Er 
waren inderdaad meer “exposanten”. Dit jaar hadden Hugo en Paul Bender, Werner 
Heirman, Herna Marsman, Herwig Pelckmans, Marc Scherpereel, Jan Sibtsen, Annie Van 
Hee en ook ikzelf een stand. We kregen in totaal 36 bezoekers over de vloer. Dat 
ondanks het feit dat we een aantal trouwe bezoekers én exposanten misten wegens de 
georganiseerde MKA groepsreis naar Marokko. 
 
Net als de vorige jaren was ik ook dit keer aangenaam verrast door het aanbod. Niet 
alleen esthetische mineralen maar ook een heel mooi en gevarieerd aanbod systematiek 
en alles aan zachte prijzen. Een van onze standhouders verraste me met een compleet 
andere stand dan gewoonlijk. De verklaring: geen tafelhuur die je moet terugverdienen, 
wat toelaat om andere mineralen aan te bieden. Tof ! 
 
Het werd een heel gezellige dag. Vermits zo’n mini-mineralenbeurs veel minder druk is 
dan een grote beurs, hebben zowel de exposanten als de bezoekers ruim de kans om 
rustig alles te bekijken en met iedereen een babbeltje te doen. De tafeltjes aan de bar, 
kenden dan ook succes. En 
zoals beloofd, alles kon : de-
termineren, weggeven, rui-
len, kopen/verkopen... 
Telkens de deur openging, 
keken we even reikhalzend 
uit naar wie er binnenkwam. 
 
Ook deze keer heb ik kun-
nen bijpraten met een aantal 
leden die ik al jaren ken van 
ziens, maar waar ik nu ook 
een naam op het bekende 
gezicht kan plakken. Ik heb 
ook enkele bekenden ont-
moet die ik in geen jaren 

Ineke Van Dyck
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meer had gezien, en kennisgemaakt met enkele nieuwe leden die langskwamen en die 
hartelijk werden onthaald door de “anciens”. 
 
Zelf had ik voor de gelegenheid naast mijn “traditionele” zeolieten ook een aantal andere 
mineralen bij (eh ja, ik verzamel ook andere mineralen dan zeolieten en heb o.a. een 
zwak voor kwarts in al z’n variëteiten, bariet en vivianiet). Ik heb gekregen/gegeven, ge-
ruild en gekocht/verkocht, een heleboel leuke verhalen gehoord, nuttige info gekregen, 
een pak bijgeleerd, enkele mineralen laten determineren en ben met meer mineralen naar 
huis gegaan dan ik gekomen ben. 
 
Wat ik voor noemenswaardigs op de kop getikt heb? O.a. prachtige agaat van Engeland 
en Schotland, sideriet uit de Harz (D), celestien/bariet uit Winterswijk (NL), een “slangen-
gips” uit Niedersachswerfen, (D), erythriet van Bou-Azzer (Marokko), amethyst van Idar-
Oberstein (D), zircoon van Alta (Noorwegen), ... Maar ook uitzonderlijke zeolieten: een 
handstuk heulandiet met celadoniet van Aurangabad (Indië), een mooie (en zeldzame) 
chiavenniet van Tvedalen (Noorwegen), en brewsteriet uit Strontian (Schotland). En anal-
ciem van Seiser Alm, Tirol (Italië). Naar die laatste was ik al jarenlang op zoek. Ooit wel 
een prachtig (maar onbetaalbaar, want kristallen zo groot als een hand!) stuk gezien op 
de beurs van München. Maar voor de rest had ik tot nog toe specimens met kleine kristal-
len, en enkele grotere, maar helaas beschadigd. En dan nu eindelijk enkele mooie exem-
plaren op de kop getikt via onze eigenste MKA ! 
 
Mijn enthousiasme was groot. Maar niet zo groot als dat van mijn nichtje Eline, 7 jaar en 
beginnend verzamelaar. Zij werd door iedereen in de watten gelegd en ging dolblij met 
een hele doos gekregen schatten naar huis. Ze begon al meteen mineralen te vergelijken 
en te herkennen mét oog voor kwaliteit. Dat belooft ! Als zij doorzet en een collectie 
aanlegt, heeft ze alleszins een heel origineel verhaal over het begin van haar 
verzameling. Ze heeft namelijk haar eerste steentjes bij... Bart Smit gekocht. Ik vond dat 
al raar. Tot ze me zondag een boekje toonde met daarin uitleg over “gezond-
heidssteentjes”. Een boekje van de bij kinderen populaire “Diddl”. Het “gezondheidsboek-
je” is ondertussen vervangen door een degelijk mineralenboek en de mineralenmicrobe 
heeft (hoe kon het ook anders) verder toegeslagen. Als Mega Mindy, Samson en Gert, K3 
en Piet Piraat nu nog even willen volgen, hebben we voor je het weet weer een heleboel 
jeugdleden ! 
 
Met dank aan alle aan-
wezigen én aan Diddl 
voor een fijne dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eline wordt vakkundig op 

de hoogte gebracht van 
mineralogie door 

Jan Sibtsen 
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In memoriam : 
Joseph Mandarino 
(1929-2007) 
 
 
Rik Dillen 
 
 
 
Alweer een boegbeeld van de mineralogie is heengegaan. Hij was vooral bekend als co-
auteur van de vijfde en latere versies van de "Glossary of mineral species". Zoals veel 
andere mineralenverzamelaars begon zijn interesse in de mineralogie op heel jeugdige 
leeftijd. Zijn eerste steentjes raapte hij op in zijn geboortestreek, Chicago. Zijn interesse 
werd vroeg opgemerkt door een van zijn leraars, die hem af en toe meenam naar het 
Field Museum of Natural Sciences in Chicago. Op 18-jarige leeftijd publiceerde hij zijn 
eerste artikels in Rocks and Minerals. Hij studeerde aan het Michigan College of Mining 
and Technology in Houghton, en tijdens de verlofperiodes ondernam hij mineralenzoek-
tochten. In 1951 haalde hij zijn masters degree, nam gedurende twee jaar dienst bij de 
luchtmacht, en haalde later zijn PhD aan de University of Michigan in Ann Arbour. 
 
Eerst bleef hij nog een tijdje verbonden aan Michigan Tech, maar later verhuisde hij naar 
Canada olm er vice-curator te worden van het Royal Ontario Museum in Toronto. Hij werd 
er hoofd van het departement Mineralogy and Geology, en hoogleraar aan de Universiteit 
van Toronto. Hij schreef talrijke publicaties, en was een specialist in de mineralogie van 
Mont Saint-Hilaire. Van 1973 tot 1975 was hij voorzitter van de Mineralogical Association 
of Canada, en van 1983 tot 1993 was hij voorzitter van de Commission on New Mineral 
Names van de International Mineralogical Association. Verder bekleedde hij verschillende 
andere functies in verenigingen als het JCPDS (Joint Committee of Powder Diffraction 
Standards) en de Canadian Gemmological Association. 
 
In 1978 werd het mineraal mandarinoiet, 
 Fe3+

2Se2O9.6H2O, dat in Bolivië gevonden werd, naar 
hem genoemd. Hij was een gepassioneerd en tegelij-
kertijd professioneel mineralenverzamelaar, en hij 
steunde allerlei initiatieven van amateur-verzamelaars 
waar hij kon. Hij gaf talrijke voordrachten voor vereni-
gingen van mineralenverzamelaars, en hielp hen be-
langeloos bij de identificatie van zelfgevonden speci-
mens. 
 
Vanaf de zesde uitgave, in 1991, hielp hij Michael 
Fleischer bij de uitgave van de "Glossary of mineral 
species", en na het overlijden van Fleischer nam hij 
de taak alleen op zich. Sinds een paar jaar was hij be-
gonnen aan een huzarenstuk, namelijk een soort en-
cyclopedie van de mineralogie, in 8 à 10 delen. Deel 
1 was bij zijn overlijden net klaar voor de drukker. Het 
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was zijn wens dat Malcolm Back, zijn assistent bij de uitgave van de 9de editie van de 
Glossary, en diens collega Bob Ramik, zijn werk zouden verderzetten, en de andere 
boekdelen zouden afwerken, wat ze ook zullen doen. 
 
Joseph Mandarino was een intelligent, soms wat nukkig maar ook bijzonder humoristisch 
persoon. Wie hem aansprak met "Dr. Mandarino" kreeg steevast als antwoord : "My name 
is Joe, and if you call me doctor again, I will take off your clothes and examine you".  
 
Op latere leeftijd begon hij zelf wijn te maken, en nodigde geregeld zijn vrienden-mineralo-
gen uit om van zijn zelfgemaakte wijnen te proeven. 
 
Hij was een typevoorbeeld van iemand die de talenten van professionals goed wist te ver-
zoenen met die van amateurs, en beide categorieën zullen hem missen. 
 
 

 
De  redactie  van  Geonieuws  en  het 
bestuur  van  de  MKA  wensen  u  van 
harte  een  schitterend  en  steen-rijk 
2008  toe ! 
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Jaarlijkse FMS-bijeenkomst 
2007 
 
 
 

Axel Emmermann 
 
 
N.v.d.r. : voor wie het nog niet wist : FMS staat voor "Fluorescent mineral society", een 
Amerikaans initiatief met sinds een aantal jaar een Europese afdeling, momenteel onder 
het voorzitterschap van ons aller Axel Emmermann. 
 
Europa is Amerika niet, maar dat wist je al. Amerikanen hebben het voordeel dat zij met 
gelijk wie in hun land kunnen communiceren in de enige landstaal. Europa heeft 23 offi-
ciële talen, en sowieso ontstaat er dus een taalbarrière wanneer we een internationale 
vergadering organiseren. Maar Europeanen zijn dit gewend, en passen zich gemakkelijk 
aan dit soort situaties aan. 
 
Dag 1 - vrijdag 27 juli 2007 
 
De eerste ontmoetingsplaats was bij mij thuis. Hotelkamers werden geboekt in het Bristol 
International hotel in Mortsel. We telden 4 buitenlandse deelnemers : Peter Deevy (Ier-
land), Michael T. Doel (England), Nathalie Delpech en Laurent Lettrée (Frankrijk). Eigen-
lijk waren het er 5, want Nathalie was meer dan een beetje zwanger. 
 
Axel's collectie werd met interesse bekeken door onder andere de 3 voorzitters van de 
Europese FMS-sectie, respectievelijk Richard Loyens, Gérard Barmarin en Axel 
Emmermann. 
 
Na het bezoek aan mijn collectie zou één groep de collectie van Paul Van hee gaan be-
zoeken, en een tweede groep die van Piet Van Hool. Ik bleef zelf thuis om een rolstoelge-
bruiker onder onze leden ook de kans te geven om mijn collectie te zien. 
 
We moesten ook nog het logistiek probleem oplossen om voor een twintigtal personen te 
zorgen voor vlees en groenten voor de BBQ 's avonds. 
Gérard nam Michael en Peter mee naar de 
collectie van Piet Van Hool, en Richard voerde 
onze Franse gasten naar Paul Van hee. 
Uiteraard was Murphy van de partij : na 20 mi-
nuten al kreeg ik een telefoontje dat de 
Richard's auto het begeven had. 
Ik was net op tijd terug van de depannage om 
onze MKA-gasten te ontvangen : Etienne en 
Julienne Mans, en Jan en Claire Luyten. 
 
 

 
De 3 "European vice-presidents" van de FMS 

v.l.n.r. Gérard Barmarin, Axel Emmermann, 
Richard Loyens. 
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Wie Piet's collectie te zien kreeg was begeesterd door enkele "zwevende" diamanten die 
hij aan draadjes heeft opgehangen in zijn fluorescentiekamer : eentje die geel, en een 
andere die blauw fluoresceert, beide zowat een halve centimeter groot. Piet heeft wel 
meer gadgets ingebouwd in zijn tentoongestelde fluorescerende mineralen. Zo heeft hij 
het acroniem "FMS" geschreven met diamanten die fluoresceren in alle kleuren van de re-
genboog : blauw, groen, rood, oranje-geel, bruin, grijs... en om het effect nog wat specta-
culairder te maken heeft hij uiteraard gebruik gemaakt van een mini-spiegelpaleis. 
Specimens op een draaiende stand worden een schier oneindig aantal keer gereflecteerd. 
Als je beperkte financiële middelen hebt, maar toch een spectaculaire tentoonstelling wil 
is dit wel de manier ! 
 
Piet heeft ook een uitgebreide collectie fluorescerend Vaseline glas (Vaseline glas is een 
term voor doorzichtig geel tot geelgroen glas dat zijn kleur dankt aan uranium - zie voor 
meer informatie bvb. www.orau.org/ptp/collection/consumer%20products/vaseline.htm 
 
Rond 18 h vertrokken we naar het clubhuis van de Koninklijke Wipmaatschappij “La 
Renaissance” aan het Nachtegalenpark, waar een twintigtal MKA-leden en hun 
echtgenotes ons vervoegden voor een receptie en BBQ.  De MKA zorgde samen met 
Eddy Vervloet voor de nodige flessen wijn. Terwijl de BBQ werd aangewakkerd bracht de 
lekkere wijn ons in de juiste stemming. We werden op onze wenken bediend door Marc 
en Anne-Marie Brutyn, de vrijwilligers die het clublokaal uitbaten. 
 
Na een heerlijke BBQ was het "back to business". Het was een mooie en warme dag in 
een voor de rest koude en natte maand, en de dames in het gezelschap besloten om 
buiten te blijven zitten en te genieten van een lekker drankje, maar de 
fluorescentiefanaten trokken naar binnen voor een luminescentie-avond. 
 
Het woord was aan Gérard Barmarin voor een portie wetenschap. Gérard had namelijk 
een MUT-USB spectrofotometer aangekocht, een machtig stukje speelgoed, dat iedereen 
zou moeten hebben :>) 
Hij gaf ons een spectaculaire demonstratie over het mechanisme van spectroscopie 
toegepast op fluorescerende mineralen. Hij kon heel duidelijk aantonen dat UV-LED's veel 
betere excitatiebronnen zijn voor onze doeleinden dan de klassieke kwikdamplampen. Die 
laatste zenden te veel emissielijnen uit voor een zuiver UV-spectrum. 
Zo konden we in detail kijken naar het fluorescentie-spectrum van enkele uranyl-
mineralen. 
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Laurent Lettrée en Nathalie Delpech 
genieten van de BBQ.  

 
 
 
 
 

 
V.l.n.r. Piet Van Hool, Peter Deevy, 

Michael Doel, Jan Luyten, 
Etienne Mans. Foto © Rik Dillen.  

 
 
 
 
 
 

 
Gérard Barmarin demonstreert zijn USB-
spectrometer. Foto © Rik Dillen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Close up van de meetstand. 

Foto © Rik Dillen. 
 



 
Geonieuws 33(1), januari 2008  15 

Zelfs de golflengte-verschuiving ten gevolge van zgn. kristal-veld effecten kon mooi 
aangetoond worden. 
 
Dat wij hier een en ander gewend zijn op het vlak van taalgebruik werd wel duidelijk. 
Gérard woont in het Franstalige deel van België . Voor de vergadering hadden we afge-
sproken dat hij zijn voordracht in het Frans zou geven, en dat ik naar het Engels zou ver-
talen voor onze Engelstalige vrienden. In feite is Gérard's kennis van het Nederlands be-
hoorlijk beter dan mijn kennis van het Frans. Hoe dan ook, hij was in het begin een beetje 
verstrooid, en begon in het Engels in plaats van in het Frans. Na een minuutje of zo be-
gon ik wat hij net gezegd had te vertalen in slecht Frans (ten behoeve van Nathalie en 
Laurent), wat natuurlijk resulteerde in een hilarisch momentje... 
 
Heel wat fluorescerende mineraal-specimens gingen van hand tot hand, en toen we om 
23.30 h naar huis vertrokken begon het uiteraard te regenen. 
 
Dag 2 - zaterdag 28 juli 2007 
 
Dank zij Eddy Vervloet hadden we toelating gekregen voor een rondje stenenkappen in 
de blauwe-hardsteen groeven van Chanxhe, bij Luik. We verlieten Antwerpen onder een 
grijze hemel, net zoals de hele zomer tot dan toe. Na zowat 70 km begon het te regenen, 
en voor we Luik bereikten zaten we in een tropische regenbui. 
 
Toch waren we niet zo bezorgd. Mijn GPS leidt me meestal naar de juiste plaats, en door 
de regen haalden we toch niet meer dan 50 km/h. Op dat moment vond de GPS het nodig 
om het te laten afweten, en door de slechte zichtbaarheid misten we de afrit. 
Kudos VDO Dayton. We liepen dus verloren in Luik. Klinkt leuk, maar was het niet. Met 
meer geluk dan kennis vonden we op een of andere manier toch de weg naar het af-
spraakpunt, en kwamen er wonder boven wonder nog op tijd aan ook. 
We dachten er ernstig over gewoon rechtsomkeer te maken, omdat een exploratietocht 
als deze geen zin heeft wanneer je als een zalm moet opzwemmen tegen klasse 5 wild 
water. Maar onze vrienden wachtten ons al op in de groeve, en we hadden dus niet veel 
keuze. Zodra we uit de auto stapten en onze regenkledij aantrokken stopte het met rege-
nen, en kwam zelfs de zon te voorschijn. Geloof het of niet, maar tegen het einde van de 
dag liep ik zowaar bijna een zonnesteek op. 
 
In de middelgrote groeve van Chanxhe wordt blauwe hardsteen ontgonnen. Het beste 
materiaal bevindt zich in het verste uiteinde van de groeve. Blauwe hardsteen vind je aan 
de rechterkant, kalksteen met geodes aan de linkerzijde. Er komen calcietkristallen van 5 
tot 10 cm voor in de geodes. De heldere kristallen fluoresceren helaas meestal niet. In de 
verste linkerhoek van de groeve, en ook in de stapels ontgonnen calciet kan men calciet-
kristallen vinden die overdekt zijn met een laagje "tweede generatie"-calciet. Deze coating 
fluoresceert intens bij alle golflengten : geel onder lange golf belichting, en bleker geel, 
maar ook zeer intens onder de korte golf. De onderliggende kristallen fluoresceren meest-
al zwak tot zeer zwak in een roze tot oranjerood tintje. 
 
Een gigantische waterpoel verhinderde de toegang tot het verste uiteinde van de groeve, 
behalve voor de allerdappersten. We zetten ons kamp op bij het water, en met behulp van 
mijn Superbright SW en Etienne's grote rubber-doek improviseerden we een fluorescen-
tie-cabinet. Nu ja, fluorescentie-cabinet... het was net voldoende om je van het zonlicht af 
te schermen als je je voldoende in allerlei bochten kon wringen. Het water en de modder 
waren alomtegenwoordig, en het was een hele opgave om lamp en kleren min of meer 
droog te houden. 
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Ons instant-fluorescentie-cabinet. 
Foto © Axel Emmermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groeve-bodem leverde een paar beschadigde calcieten op die lichtrose fluoresceer-
den. De beginnelingen kregen wat hulp van de gevorderden, zodat iedereen wat mee kon 
nemen. Ik denk dat Michael de beste specimens verzamelde aan het uiteinde van de 
groeve, een hele wandeling. Het werd uiteindelijk een succesvolle trip, die eindigde op 
een terrasje in een nabijgelegen dorp. Iedereen was het ermee eens dat Belgisch bier, 
buiten het feit dat het fluoresceert, een probaat middel is om tongen los te maken en dorst 
te lessen. 
 
Toen de kilometers weer begonnen, begon het regenweer er ook weer aan. Terug in Ant-
werpen konden we ons wat opfrissen en moddervrije kleren aantrekken. Bij mijn thuis-
komst hoorde ik dat Kitty Jorgensen uit Denemarken had opgebeld om te vernemen hoe 
onze trip verlopen was. Kitty is namelijk nabij de 80, en kon niet zo gemakkelijk naar Bel-
gië reizen. Ik belde haar terug op, en we besloten om indien mogelijk de bijeenkomst van 
2008 in Denemarken te organiseren. Kitty's club viert dan haar 25-jarig bestaan, en zou 
als gastheer optreden. 
 
Later op de avond kwamen we bij een lekker maaltje in een restaurant overeen dat de vol-
gende bijeenkomst inderdaad in Denemarken zou doorgaan. Peter suggereerde de daar-
opvolgende aflevering in Ierland te organiseren. Ik vroeg hem om actief op zoek te gaan 
naar mineralenclubs in Ierland, want we moeten onze collega's-verzamelaars via hun 
clubs contacteren om ze warm te kunnen maken voor fluorescerende mineralen. Peter is 
een redelijk eenzaam verzamelaar van fluorescerende mineralen in zijn land... namelijk dé 
enige. En in Frankrijk is het al niet veel beter gesteld... 
 
Dag 3 -  zondag 29 juli 2007 
 
Michael en Peter wilden absoluut enkele fluorescerende diamanten van Piet Van Hool, en 
dus besloten we op zondagmorgen Piet opnieuw te bezoeken. Daarna bezochten we de 
collectie van Werner Heirman in Hoevenen, die ook al héél veel jaren met mineralen bezig 
is. Hij had een collectie fluorescerende mineralen en fossielen voor ruil en verkoop klaar-
gelegd in zijn garage. 
 
De nacht voor ons bezoek had het overigens zo hard geregend dat Werner's garagedak 
was beginnen lekken. De volgende 90 minuten sloeg de fluorescentie-gekte zwaar toe. 
Er was calciet van verschillende Belgische, Franse en Duitse vindplaatsen die in de meest 
uiteenlopende kleuren fluoresceerde, gebande aragoniet, calcietaggregaten en  reusachti-
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ge fluorescerende ammonieten. Mede door Werner's zachte prijsjes wisselden al gauw tal 
van specimens van eigenaar. Peter naam het grootste specimen mee naar huis : een ge-
polijst ammoniet-fossiel met een diameter van ten minste 25 cm. De kamers van de am-
moniet fluoresceerden mooi rozig geel. Terwijl we in de verduisterde garage bezig waren 
had de gastvrouw heerlijke verse koffie gezet, zodat we gezellig ons lunchpakketje kon-
den verorberen. 
 
De laatste activiteit van 2007 vond plaats ten huize van Richard Loyens, de eerste "Euro-
pean regional vice president" van de FMS. Het was door zijn toedoen dat zich in België 
enigszins coherente groep verzamelaars van fluorescerende mineralen vormde. In feite 
deed hij heel wat meer dan dat, maar dat bewaar ik voor een volgende bijdrage. Hij nodig-
de ons uit om de bijeenkomst van 2008 bij hem thuis af te sluiten. Zodra we aankwamen 
trokken we uiteraard onmiddellijk naar de fluorescentie-kamer. Michael kampte met een 
strakke timing, want hij moest in Calais, op 2 uur rijden van Antwerpen, de ferry halen. 
Michael en Gérard hadden ruilmateriaal meegebracht : norbergiet (nvdr : toevallig deze 
maand mineraal van de maand) en diopsied van New Jersey, barietrozetten van Waeden 
Point, Sheppey Island, prachtig wit fluorescerende calciet uit het zuiden van België, en 
meer dan aantrekkelijke hackmanniet van Afghanistan.  
 
Ik ruilde met Michael digitale foto's tegen fluorescerende specimens. Hij zal de beelden 
gebruiken om, naar ik hoop, mineralenverzamelaars te bekeren tot het fluorescentie-dom. 
Ook werden wat lampen en boeken uitgewisseld. 
Het was hartverwarmend van Nathalie te horen dat haar "beginners"-verzameling dit 
week-end explosief gegroeid was. 
Met heel veel interesse bekeken we de prachtige collectie van Richard. Het meest opval-
lende stuk was een gigantische svabiet/calciet van Långbån. 
En dan was het tijd voor afscheid... tot ergens in 2008 ! 
 
Ik wil niet nalaten een aantal mensen te danken voor hun medewerking : 
 
• Richard Loyens, Piet Van Hool, Gérard Barmarin en Etienne Mans om chauffeur te spelen 
• Paul Van hee, Piet Van Hool en Richard Loyens voor het tonen van hun collectie 
• Marc en Anne-Marie Brutyn voor het ter beschikking stellen van een ruimte voor de receptie en 

BBQ 
• Eddy Vervloet als excursieleider 
• Werner Heirman voor de opening shop op zondag 
• De MKA (bij voorzittersbesluit van Paul Van hee) en Eddy Vervloet die voor de wijn zorgden 
• Het bestuur van de MKA voor de fysieke en mentale steun 
• En tenslotte Nathalie Delpech omdat ze in de vierde maand van haar zwangerschap toch naar 

België kwam... 
 
 
 

 
Achterste rij, v.l.n.r. 

Peter Deevy, 
Piet Van Hool, 
Michael Doel, 

Nathalie Delpech, 
Laurent Lettrée 

Voorste rij, v.l.n.r. 
 Axel Emmermann, 

Richard Loyens, 
Gérard Barmarin  



 
18  Geonieuws 33(1), januari 2008 

Mineraal van de maand 
norbergiet 
 

Rik Dillen 
 
Norbergiet is een neso-silicaat uit de zgn. "norbergiet-chondrodietgroep" : 
 
norbergiet Mg3          (SiO4)  (F,OH)2
chondrodiet (Mg,Fe2+)5 (SiO4)2 (F,OH)2 
alleghanyiet Mn2+

5              (SiO4)2 (OH)2 
reinhardbraunsiet Ca5                   (SiO4)2 (OH,F)2 
humiet (Mg,Fe2+)7  (SiO4)3 (F,OH)2 
manganhumiet (Mn2+,Mg)7(SiO4)3 (OH)2 
clinohumiet (Mg,Fe2+)9  (SiO4)4 (F,OH)2 
hydroxylclinohumiet Mg9                   (SiO4)4 (F,OH)2 
sonoliet Mn2+

9               (SiO4)4 (OH,F)2 
 
Nesosilicaten zijn de eenvoudigste silicaten (althans wat silicium betreft) in die zin dat 
alleen enkelvoudige SiO4-tetraëders in de structuur voorkomen, m.a.w. ze zijn niet gelinkt 
tot groepjes, ketens of lagen (Strunz, 2001). 
 

 
Structuur van norbergiet Mg-octaëders verbonden door 
individuele SiO4-tetraëders (naar Gibbs en Ribbe, 1969) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een gedetailleerde beschrijving van de structuur van norbergiet wordt gegeven door 
Gibbs en Ribbe (1969). Norbergiet is orthorhombisch, met als roosterparameters  a = 
8.75 Å, b = 4.71 Å, c = 10.27 Å, Z = 4. Zoals de hogervermelde tabel met formules al 
aangeeft kan er heel wat gegoocheld en geschoven worden met de tweewaardige kat-
ionen Mg2+, Ca2+, Fe2+, Mn2+ om de samenstelling van de andere mineralen uit de humiet-
groep te bereiken. 
 
Er bestaan norbergiet-kristallen tot 2.5 cm groot, maar dat zijn echte zeldzaamheden. 
Meestal vormt norbergiet onooglijke witte tot beige, gele of bruinachtige korrels in matrix, 
met een vet- tot harsglans. Gelukkig fluoresceert de meeste norbergiet (korte golf) geel, 
zodat op die manier de korrels van norbergiet in de specimens die we deze maan aan-
bieden vlot kunnen terugvinden. Norbergiet is optisch twee-assig positief. De breuk is on-
effen tot subconchoïdaal, en norbergiet is broos. De hardheid is ongeveer 6 in de schaal 
van Mohs, en de densiteit is 3.177 g/cm³. 
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Norbergietkristallen van de Nicoll Quarry, Franklin, New Jersey, USA.  
Beide kristallen links naar Larsen et al. (1928), het rechtse kristal naar Palache C. (1935). 
 
Het komt voor, samen met andere mineralen van de humietgroep, in contactmetamorfe 
zones in kalksteen en dolomiet, waarin fluor van magmatische oorsprong is terechtgeko-
men. 
 
Reeds in 1894 ontdekten Penfield en Howe dat de mineralen van de humietgroep voldoen 
aan de formule nMg2SiO4.Mg(F,OH)2 met N = 4 voor clinohumiet, n = 3 voor humiet en n 
= 2 voor chondrodiet. Daarenboven voorspelden zij op dat moment reeds het bestaan 
van een fase met n = 1. Die werd in 1926 ontdekt door Geijer, en dan norbergiet ge-
noemd. 
 
In totaal zijn ere een twintigtal vindplaatsen bekend, maar wellicht komt het nog op tal 
van andere plaatsen voor, want zeker de witte tot beige variëteit wordt niet altijd opge-
merkt. 
 
De type-vindplaats is Östanmossgruvan, Norberg, Västmanland, Zweden. Deze 
vindplaats van zeldzame aarden is overigens ook de type-vindplaats voor dollaseiet-(Ce), 
en ondertussen heb je uiteraard ook begrepen dat het mineraal genoemd werd naar de 
type-vindplaats, Norberg. Norbergiet komt voor in meerdere groeven in de buurt van het 
dorp. 
 
Toen men in 1927 in het Smithsonian Institution  de W.A. Roebling collectie aangeboden 
kreeg was er een flesje bij met "grothiet", afkomstig van Cava San Vito bij Ercolano, in 
de buurt van de Vesuvius in Italië. Het enige kristalletje werd in 1980 voor onderzoek in 
drie stukjes gebroken, eentje voor X-stralendiffractometrie-onderzoek, eentje voor optisch 
onderzoek, en eentje voor onderzoek met de microsonde. Al heel snel werd duidelijk dat 
wat Zambonini "grothiet" had genoemd, identiek was aan norbergiet. De naam "grothiet" 
werd dus gediscrediteerd (J.S. White, 1981). 
 
Het komt ook voor in een paar zeer beroemde edelsteenvoorkomens, zoals bvb. Aliabad, 
Hunza Vallei, Gilgit, in Noord-Pakistan, en Oakssaung Hill, Mogok in Myanmar.  
 
De specimens die we deze maand aanbieden zijn afkomstig van  Franklin,  Sussex Co., 
New Jersey, USA. De specimens bevatten kleine witte tot gele vlekjes in een calcietmatrix, 
en ze zijn niet erg opvallend... maar als je er even de korte-golf UV-lamp laat over wan-
delen wordt het feest. De allerbeste norbergiet-kristallen werden in het begin van de twin-
tigste eeuw gevonden in de Nicoll Quarry, en beschreven door Larsen et al. (1928). Het is 
op basis van dit materiaal dat later de structuur grondig zou onderzocht worden door 
Taylor en West (1929), wat in 1969 verder verfijnd werd door Gibbs en Ribbe. Hoewel 
goedgevormde kristallen tot enkele cm gevonden werden komt norbergiet meestal voor 



 
20 

als ruw
voorkom

Litera
Anthony 

Da
Gibbs G.

M
Larsen, E

M
Palache,

Ge
Strunz, H

St
Taylor, W
White J.S
www.mi
www.sci
 

Dankw
 
We zijn d
kristallen
We owe 
crystals. 
 
 
 
Norbergi
Links : 
Rechts : 

 

we korrels in
mt. 

atuur 
y J.W. et al. (

Data Publishin
.V., Ribbe P.H

Mineral. 54(3-
E. S., Bauer,

Mineral., 13, 3
, C. (1935), "

Geological Sur
Hugo (2001),
tuttgart, pp. 
W. H. en Wes
S. (1981), "G
indat.org/pho
ienceviews.co

woord - a

dank verschu
n. 

e our sincere 

gietkristallen v
foto & copy

: kristal van 
foto & copy

n calciet. H

(1995), "Han
ng, Tucson, U
H. (1969), "T
-4), 376-390 
, L. H., en Be
349-353. 
"The mineral
rvey Professi
), "Strunz min
549-550 

est, J. (1929),
Grothine disc
oto-101957.h

com/photo/ro

acknowl

huldigd aan Ca

thanks to Ca

van de Nicoll
yright © Calv
4 cm, verzam
yright © Pete

Het gelijkt o

ndbook of min
USA, p. 587.
The crystal st

0  
erman, H. (19

ls of Franklin
ional Paper. 
ineralogical ta

), "The struct
credited, equ
html (foto no
ocks/Norberg

edgemen

Calvin J. Ham

alvin J. Hami

ll Quarry, Fra
lvin J. Hamilto
meling Harva
ter Cristofono

overigens z

ineralogy, vo

structure of h

1928), "Norbe

n and Sterling

tables", E. Sc

ture of norbe
uals norbergit
orbergiet van
gite1.html (fo

nts 

milton en Pete

ilton and Pete

anklin, New J
ton, www.sci
ard Museum 
o. 

Geo

zeer goed o

ol. 2, silica an

humite miner

ergite from F

g Hill, Sussex

chweizembart

ergite", Z. Kri
ite", Min. Rec
n Peter Cristo
oto norbergie

er Cristofono 

ter Cristofono

Jersey, USA.
ienceviews.co
of Natural H

onieuws 33

op chondro

nd silicates, p

rals : 1. Norb

Franklin, New

x County, Ne

rt'sche Verlag

rist, 70, 461-4
cord 12(6), 3
ofono) 
et van Calvin 

o voor foto's v

o for photos o

com. 
History (speci

3(1), januari 

diet, dat e

part 2", Mine

bergite", Am.

w Jersey", Am

ew Jersey". U

gsbuchhandlu

474. 
377-378. 

n J. Hamilton)

van norbergi

of norbergite

imen # 9279

2008 

r ook 

eral 

. 

m. 

U. S. 

ung, 

n) 

iet-

te 

92), 


