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elijkse vergadering in zaal "De
e drie rozen
n", Kerkstra
aat 45, 's G
Gravenweze
el om
20.00 h.

Eddy
y Vervlo
oet
"Clara
a in beeld
d"
Deze avvond mogen we onze syympathieke MKA-excursi
M
ieleider als nieuwe
n
spre
eker verwelko
omen.
Via via kreeg
k
Eddy een
e hele reekks schitteren
nde foto's van mineralen van de beke
ende Clara groeve
g
(Zwarte Woud, Duitssland) ter besschikking. De
eze foto's wa
aren zo goed
d, dat hij hett niet over zijjn hart
kon krijg
gen om ze vo
oor zichzelf te
t houden. Sterker
S
nog, Eddy
E
stelde zelfs voor o
om er eens over
o
te
komen spreken.
s
Ovvergoten mett de nodige deskundige uitleg en ee
en sausje vvan de plaats
selijke
sfeer gin
nds in Oberw
wolfach, zijn
n deze plaatjjes zeker nie
et te versma
aden. Haastt u dus naarr deze
première
e!
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m
20
008
Maande
elijkse ve
ergadering in zaal “OP-SINJOOR
RKE” van de
d Vlaamse
e Jeugdherrberg,
Eric Sassselaan 2 te
t Antwerpen (d.i. lang
gs de Singe
el/E17, tusssen uitrit 4 e
en 5). Open
nbaar
vervoerr : tram 2, 4 of 6.
19.00 h
19.30 h

20.15 h

biblioth
heek (open tot
t 19.45 h))
determina
gelegenheid tot transacties,
t
aties, afspra
aken voor privé-excursies,
raadple
egen van de
e bibliothee
ek, uitleendienst of... ge
ewoon een gezellig ba
abbeltje... De
eze maand worden specimens va
an valleriiet van de Pa
alabora miine in
Zuid-A
Afrika aange
eboden. Me
eer details hierover
h
vind
d je elders in dit numm
mer.

Axel Em
mmerma
ann
"F
Fluoresc
centie - de
d speciial effec
cts"

Net als
a "gewone mineralen" hebben fluorescerende
e mineralen soms
verbazende eigen
nschappen. Gepolarisee
erde fluoresccentie, zelf-e
excitatie, du
ubbelbreking
g, ze passere
en allemaal de
d revue. Allleen merk je
e deze
eigenaardigheden
n vaak niet zo
o gemakkelijjk op omdat jje al afgeleid
d bent
door de
d pracht va
an de fluores
scentie op ziich. Ook maa
akt de UV-sttraling
het moeilijk
m
om fluoresceren
f
de minerale
en van dichttbij en grond
dig te
obserrveren zonde
er een zonne
esteek op je oogbollen
o
te riskeren. Da
aarom
legde Axel Emm
mermann een
n aantal va
an deze verrbazende "s
special
effects
ts" van de flu
uorescentie vast op dia. Hij presente
eert ze U me
et een
ankelend sp
praakwater, borrelend van
va de nodig
ge humor. Kortom
K
: ee
en niet te missen
m
fles spra
avondvo
oorstelling !
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Zaterdag 15
1 maarrt 2008
gadering van
v
de We
erkgroep Edelsteenku
E
unde in za
aal “OP-SIN
NJOORKE” van de
Verg
Vlaamse Jeugdherberg, Erric Sasselaa
an 2 te Antwerpen (d..i. langs de Singel/E17
7, tussen
uitrit 4 en 5). Op
penbaar verrvoer : tram 2, 4 of 6.
h
van krista
alstelsels
Het herkennen
aan de hand va
an houten en
e kartonn
nen kristalm
modellen
De Werkgroep
W
E
Edelsteenku
unde gaat haar
h
22ste ja
aar in (gesta
art op 11/01
1/1986). Ditt jaar organisseren we ve
erschillende
e activiteiten
n die ook vo
oor niet-werrkgroep-led
den heel inte
eressant
zullen zijn. Vand
daag leren we hoe je aan de han
nd van de morfologie
m
vvan een kriistal, het
krista
alstelsel kunt afleiden. We maken
n gebruik van
v houten en kartonn
nen kristalm
modellen.
Er wordt
w
ook wat
w verteld over
o
compu
uterprogram
mma’s om kristallen
k
te
e tekenen, over
o
het
zelf vervaardige
en van karttonnen modellen en over
o
de ge
eschiedkund
dige achterrgronden
k
ellen.
van kristalmode
Deze
e vergadering is zekerr ook bedoe
eld voor ied
dereen die moeite hee
eft met elem
mentaire
begrippen uit de
e kristallogrrafie. Alle ge
eïnteressee
erden zijn welkom.
w
Ik g
garandeer dat
d ook u
aan het
h einde va
an deze bije
eenkomst het
h kristalste
elsel van de
e getoonde kristalmode
ellen zult
kunn
nen bepalen
n.

MK
KA-niieuws
s
Ra
aad van bestuurr - verga
adering 16
1 decem
mber 20
007
Aanw
wezig : Hugo Bender, Pau
ul Bender, Rik
R Dillen, Jan
n Jensen, Gu
uido Rogiest,, Paul Van hee,
h
Eddy
Vervlloet, Etienne Mans, Herwiig Pelckmanss, Annie Scho
oenmaekers
Veron
ntschuldigd : Axel Emmerrmann, Paul Tambuyser,
T
Ine
I Van Dyckk, Ludo Van G
Goethem
1. Fin
nanciële toes
stand 2007 en
e budget 20
008
b
2008 wordt opgem
maakt. Extra uitgaven zijn
n voorzien vo
oor de werkg
groep fluores
scentie en
Het budget
voor een
e mogelijke verhuis van
n het vergade
erlokaal.
erking 2008
2. We
De le
eeftijdsverdeliing van de le
eden vertoon
nt een toene
emende veroudering. Hett probleem is
s duidelijk
een algemene
a
ten
ndens die bij alle verenigingen waarge
enomen word
dt. Desondanks is het ge
een reden
om zo
onder meer bij
b de pakken
n te blijven zittten. Alle inittiatieven ter bevordering
b
vvan de minerralogie en
MKA,, en vooral na
aar -50’ers moeten
m
aange
ewend worden - alle leden
n kunnen daa
arbij helpen !
Info-sstandjes op hobbyh
en cultuurbeurzen worden overrwogen.
•
•
•

Lokalen : Alte
L
ernatieve loccaties voor de
e Jeugdherbe
erg die allich
ht eind 2008 / begin 2009
9 verhuist,
w
worden
nageg
gaan. Sugge
esties zijn wellkom.
V
Voordrachten
n : Het progra
amma is reed
ds rond tot in
n juni. Gezelliig samenzijn zal zijn : 14 juni
j
– note
eer alvast de datum. In 20
009 zal weer een veiling georganiseerd
d worden.
W
Werkgroep
flluorescentie
e : Er zal geïn
nvesteerd wo
orden in een UV spectrom
meter. De co
onfiguratie
iss verder na
a te gaan. Er zal een
n team gev
vormd worde
en van geïnteresseerde
en/gebrui-
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kers/opgeleiden die het toestel gaan aanwenden voor hun hobby en die verslag van de resultaten
naar de andere leden zullen uitbrengen via lezingen en artikels in Geonieuws, publicatie op de
website en demonstraties o.a. tijdens Minerant.
Werkgroep “zeolieten” : De “Schatten op zolder ruildag/beurs” wordt voorzien op 19 oktober.
Een kleine tentoonstelling “beste stukken van de leden” zal opgezet worden.
Geonieuws : Wordt nu nog iets goedkoper gedrukt bij gelijke kwaliteit. Daarom kunnen meer kleurenkaftnummers overwogen worden.
www : Een belangrijke investering in software upgrade is recent doorgevoerd.
Minerant2008 : Misschien komt er een gesponsorde diamanttentoonstelling, als dit niet lukt zal er
geen speciale tentoonstelling zijn. Er is behoefte aan nieuwe (jonge) dynamische barhelpers voor
uitbouw en verjonging van het barteam.
Uitstappen : Uitstappen worden in België voorzien, wellicht o.a. Landelies. Mogelijk ook Eifel met
1 overnachting, en een museumbezoek in Luxemburg. Ook een meerdaagse reis naar NoordSpanje wordt overwogen.
Bibliotheek : Er waren minder uitleningen in 2007, maar wel meer nieuwe uitleners. Verkoop van
dubbels wordt nagegaan om plaats te maken.
Uitleendienst : Meer informatie over deze service zal verspreid worden.
RAW : De Raad voor Aardwetenschappen probeert een convenant op te stellen met het ministerie
o.a. om toelatingen voor bezoeken aan werven van openbare werken mogelijk te maken voor de
verenigingen. In Vlaanderen lijkt daar schot in te komen.

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Lidgeld 2009
Er zal aan de algemene vergadering voorgesteld worden de lidgelden ook in 2009 niet te verhogen.
Paul Van hee

Hugo Bender

Help... ! Minerant komt eraan !
Minerant komt vroeg dit jaar. Hoog tijd dus om uw ruime omgeving te mobiliseren voor
een bezoek aan onze beurs !
Ook kunt u zich nù reeds melden als helper tijdens Minerant zodat een planning kan
opgesteld worden.
Er zijn taken voorzien zoals in het verleden, maar we zoeken specifiek nieuwe (jonge)
krachten om het bar-team te versterken en uit te bouwen voor de toekomst – iedereen
wordt een dagje ouder …
vrijdag 25 april vanaf 8.00 : opbouw
zaterdag 26 en zondag 27 april, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
bar, afwas, broodjes smeren, …
zondag 27 april vanaf 18.00 : opruiming
Geef uw voorkeur (taak, tijdstip/pen) door aan Hugo Bender
e-mail secretariaat@minerant.org
tel 03 440 89 87.

Doen ! Ook één uurtje kan !
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 14/3/2008 - 20/4/2008
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
02/03

BE

HANNUT. Marché couvert, 1 rue des Combattants.
019 655684
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 17/2, BE-1357 Helecine.
<rayvanderlinden@versateladsl.be> www.champ-hannut.be/
09/03
BE VIEN-ANTHISNES. Val Pierrys. Info
043 836683
14-16/03 FR PARIS. Hotel Marriot-Paris-Rive-Gauche, 17 bvd. Saint-Jacques, Paris 14. Beurs (M-F-J-E).
<pellouxp@yahoo.fr> www.salonparisminéraux.com
14-16/03 IT BOLOGNA. Palazzo dei Congressi, Piazza della Costituzione, 4/a. 9-19 h. Beurs.
info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com
15/03
NL ZWIJNDRECHT. 10-17 h. Develsteincollege, Develsingel 5. Zie advertentie op deze pagina.
15/03
DE KEMPTEN. Haus Hochland, Prälat-Götz-Straße 2. 10-17 h. Beurs (M).
15-16/03 FR BOURGES VAL D'AURON (18). Collège Jean Renoir, Rue des Fileuses. Beurs.
15-16/03 FI LAHTI. Jokimaan Ravikeskus, Lahden Jalo- ja Korukiviharrastajat ry, Askonkatu 13 B. 10-17
h. <lahden.kiviharrastajat@phnet.fi> www.kivikerho.fi/messut.htm
15-16/03 CH SANKT-GALLEN. Turnhalle Kreuzbleiche, Burgstrasse 40. 11-18/10-17 h. Beurs (M).
15-16/03 DE ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E) <riamayer@web.de>.

16/3

B

16/03
16/03
16/03
18/03
20-21/03
22/03
22/03
22-24/03
22-24/03
22-24/03
24/03
24/03
28-30/03
29/03
29/03
29/03
29/03
29-30/03
29-30/03
29-30/03
29-30/03
29-30/03

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>

DE NÜRNBERG. Gesellschaftshaus Gartenstadt. 10-17 h. Beurs (M-F).
<mineralien.fossilienfreunde@ t-online.de> mineralien-fossilienfreunde.de/13812
DE REMCHINGEN. Kulturhalle, Hauptstraße 115. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<ichthyo2006@gmx.de>
DE TÜBINGEN. Turn- und Festhalle Tübingen-Lustnau. 11-17 h. Beurs (M-F).
<kunz-engstingen@t-online.de>
DE THEUERN/KÜMMERSBRUCK. Kulturschloss Theuern, Portnerstr.1. Beurs (M). 10-17 h.
<info@museumtheuern.de>
DE IMMENSTADT (ALLGÄU). Stadtsaal Hofgarten. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
NL AMERSFOORT. Intres BV. Beurs.
CZ HRADEC KRALOVE. Kulturni stredisko Medium. Beurs. <i.souckova@centrum.cz>
FR MENTON (06). Palais de l'Europe, Forum de France, avenue Boyer. <blanc.fils@cegetel.net>
Beurs (M-F-J-E).
AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
DE LOSHEIM-AM-SEE. Historische Eisenbahnhalle. 14-18/11-18/11-18 h. Beurs.
<galerie-zauberwelt@web.de>
DE CREGLINGEN. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <s.prim@web.de>
NL GRONINGEN. Sporthal De Brug, Donderslaan 161. Beurs.
<hvdbroek@pcbo-smallingerland.nl>
SL LJUBLJANA. Beurs (M). Verdere gegevens niet beschikbaar.
CZ BRNO. Kongresove centrum Brno-Vystaviste. Beurs. 9-16 h. <macalikova@kcbrno.cz>
FR BEAUVAIS (60). Campus Lasalle, rue Pierre Waguet. Beurs (M-F).
<beauvais.mineraux@laposte.net>.
FR EYMOUTTIERS (87). Salle des fêtes, Route d'Uzerche. Ruil-beurs. bs.barriere@wanadoo.fr>
DE GÖPPINGEN. Stadthalle, Blumenstr. 41. Beurs. 9-16 h. <roland.esslinger@t-online.de>
AT KLOSTERNEUBURG. Babenbergerhalle, Rathausplatz 26. 12-18/10-17 h. Beurs.
<mineralien@boersenullmann.at>.
DE LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (alleen F).
<w.k.weidert@t-online.de> www.fossilien-journal.de
GB CHELTENHAM. Racecourse, Prestbury Park, Cheltenham Gloucester. Beurs (M-F-J-E). 1017 h. www.gemnbead.co.uk/events.asp
CH BRUNNEN. Seehotel Waldstätterhof. Beurs (M). 13-17/10-16 h.
CH LAUSANNE. Aula des Cédres, Avenue de Cour 33. 10-18/10-17 h. www.svm.ch
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RENNES/CESSON-SEVIGNE. Salle Carré Sevigné, 1, Boulevard de Dezerseul. Beurs (M-F).
MOULINS. Salle des Fetes. Beurs (M-F).
AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle (Eishalle). Beurs. 9-17 h.
AMSTERDAM. Studenten Sportcentrum USC, De Boelelaan 46, Amsterdam-Buitenveldert.
10-17 h. Beurs (M-F-J-E). Info : R. Van der Brugge,
0031 75 6167676
<evenement.administratie@gea-geologie.nl> www.gea-geologie.nl
HEERLEN. Dienstcentrum "De Compositie". 10.30-16 h. Beurs. <p.frederix@smzg.nl>
LEHRTE. Kurt-Hirschfeld Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
<chris.gornik@t-online.de>
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs.
HORMERSDORF. Jeugdherberg. Ruil-beurs. 9-14 h. <tonis-welt-der-quarze@web.de>
KIRCHBICHL. Restaurant Strandbad. 9-16 h. Beurs (M-F).
REGENSBURG/NEUTRAUBLING. Stadthalle. 10-17 H. Beurs (M).
SANKT-JOHANN (Ahrntal). Hotel Adler (Bruggenwirt). Ruil-beurs en tentoonstelling
HALSTAMMAR. Beurs (M)
BEAUVAIS (60). Campus Lasalle, rue Pierre Waguet <beauvais.mineraux@laposte.net>.
Beurs (M-F). (vervolg van 29/03).
STUTTGART. Landesmesse Stuttgart. 10-18 h. Beurs (M-F).<krawietz-rometsch@kristallgalerie.de> www.kristall-galerie.de
OSTRAVA. Nová menza, Ostrava-Poruba. Beurs. <milos.duraj@vsb.cz>
MANDELIEU LA NAPOULE (Cannes, 06). Palais des Congrès Europa. Beurs (M-F-J-E)
<blanc.fils@cegetel.net> .
MONNAIE (37). Salle Raymond Devos. Beurs (M-F). <rosecol@laposte.net>
GÖTEBORG. Friidrottens hus. Berus (M). <ggf_365@hotmail.com>
LINZ. Volkshaus, Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
ROSENAU. Beurs (M-F). 10-18 h. <regiopaleomine@aol.com>
MÜNCHEN. Reithalle München-Schwabing, Heßstraße 132. 10-18/10-17 h. <edelsteinstephan@t-online.de> www.muenchner-fruehjahrsboerse.de
LUZERN. Lumag-Halle. 10-17 h. Beurs. <hhbuergi@bluemail.ch>
AUE (Sachsen). Kulturhaus, Goethestraße. 10-16 h. Beurs (M), tent. Mont Blanc.
DORTMUND. Museum für Naturkunde, Münsterstraße 271. 10-17 h. <kaupert@ stadtdo.de>
www.museumfuernaturkundedortmund.de
KIRCHHAIN/MARBURG. Bürgerhaus, Schulstraße 4. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<mwalter159080534@aol.com>
LINDHORST. Gümmerscher Hof. 11-17 h. Beurs (M-F). <peter@mineralien-kujath.de>
www.mineralien-kujath.de
LOLLAR/GIESSEN. Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F). <justw@web.de>
MEERSSEN. Gemeeschapshuis De Stip, Meerssen, Pastoor Hexstr. 10. Ruil-beurs (M). 1017 h. <mwmwijshoff@home.nl> members.home.nl/mwmwijshoff
EINDHOVEN. Gemeenschapshuis "De Lievendaal". 10-16 h. Beurs.
0031 40 2421373
PLZEN. Dum kultury Inwest. Beurs. 10-17 h.<kosikova@dk-inwest.cz>
SUHL. Haus der Philharmonie, Bahnhofstr. 8. Beurs.
PIANEZZA (TO)
NALS. Haus der Vereine, Dr.-Gregor-Gasser-Straße.10. <georg.unterrainer@rolmail.net>
WIEN. Festsaal des Städtischen Schulgebäudes, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs.
BOGNY-SUR-MEUSE. Salle du Cosec, Rue de la Vallée. Beurs (M).
<a-m-p-b.association@wanadoo.fr>
ULM. Donauhalle Ulm. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). Tentoonstelling : "Meteorite"
DORNBIRN. Kulturhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <ruefvandans @utanet.at>
SOPRON. Vas-Villa Iskola, Ferenczy Janos Str. 7. 9-17/9-16 h. <panminhu@gmail.com>
ÖREBRO. Beurs (M) <skotteksmassan@hotmail.com>
COBURG. Kongresshaus Rosengarten. 10-17 h. Beurs (M-F).
<wb@mineralien-breitenborn.de> www.mineralien-breitenborn.de
HEIDELBERG/EPPELHEIM. Rhein-Neckar-Halle. 9-17 h. Beurs.
<heinrich.wernz@t-online.de> www.mneralienboerse-eppelheim.de
KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum Niestetal. 10-17 h. Beurs (M-F).
<g.wuestenfeld@t-online.de>
TRÖSTAU/WUNSIEDEL. Siebensternsaal. 10-16 h. Beurs. <gh-rank@t-online.de>
EGGENBURG. Stadtgemeinde. 9-17 h. Beurs (M-F). <tourismus@info.eggenburg.com>
HERBORN. Bürgerhaus Herborn-Burg. 10-17 h. Ruil-beurs.
PRIBRAM. Dum kultury, Pribram. Beurs. 9-14 h.<marcinikova@diamo.cz>
GYÖNGYÖS. Gyöngyök-Mátra Művelődési Központ. Beurs. <mannamari2003@freemail.hu>
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DEN HAAG. World Forum Convention Center, Churchillplein 10, Den Haag. Beurs (MF-J-E). 10-17 h. <beurzen@mineralennlc.nl>
www.mineralennlc.nl/frame4
0032 172 432289.
19-20/04 AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz Josef
Straße 7. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
19-20/04 FR PAU (64). Foire exposition, Halle Aspe.
Beurs (M-F).
19-20/04 SK BRATISLAVA. Dom kultury Ruzinov,
Ruzinovska 28. Beurs. 9-18 h.
<t.kratochvil@atlas.sk>
20/04
DE HERBORN. Bürgerhaus Herborn-Burg. 1017 h. Beurs (M). <htepel@t-online.de>
20/04
DE LAHR. Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M).
Tentoonstelling over loodmineralen.
<mfo@mineralien-freunde-ortenau.de>
www.mineralienfreunde-ortenau.de
20/04
HU SZÉKESFEHÉRVÁR. Videoton Training
Center, Berenyi str. 101.
Beurs.<kpal@albaszoft.hu> Sonderschau.
Aus. 50, Bes. 1100. E.: 2,- €.
20/04
AT TRIEBEN (Steiermark). WM-Saal. 9-17 h.
Beurs (M). <fritz.fleischmann@ktvnet.at>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
15 maart 2008, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl

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.
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Mineraal van de maand
valleriiet
Rik Dillen
Deze maand verblijven we nog altijd bij de familie van de sulfiden, subgroep "sulfidenmet-een-rare-formule". Het is namelijk niet alleen een sulfide, maar tegelijkertijd ook een
hydroxide. En dat is een beetje eigenaardig, want die beide ionen in één formule samengebracht is een beetje als een palmboom op de Mont Blanc. Maar echt abnormaal is het
niet : er zitten nog rare gevallen in de familie, zoals bvb.
kermesiet
viaeneiet
vialsoviet
yushkiniet
tochiliniet
valleriiet

Sb2S2O
(Fe,Pb)4S80
FeS.Ca(OH)2.Al(OH)3
V1-xS.n(Mg,Al)(OH)2
6(FeS).5[Mg(OH)2]
4(Fe,Cu)S.3(Mg,Al)(OH)2

in België ontdekt, genoemd naar Willy Viaene
met x ≈ 0.4 en n ≈ 0.6
ons mineraal van de maand

Sommige formules zijn wat moeilijker te begrijpen in termen van valenties, maar ga ervan
uit dat het om sulfiden gaat, met S2--ionen (tweewaardig zwavel) dus. De aanwezige zuurstof- en hydroxyde-ionen hebben dus in principe eigenlijk geen uitstaans met de sulfideionen, en dat maakt het grote verschil uit met bvb. de sulfaten, waarin SO42--ionen voorkomen, met zeswaardig positief zwavel dus.
Valleriiet is geen mengsel van een Cu-Fe-sulfide met bruciet (Mg(OH)2, maar de structuur
bevat wel lagen Cu-Fe-sulfide afgewisseld met bruciet. Uit de literatuur blijkt dat er nogal
wat varianten van valleriiet bestaat, o.a. een calciumhoudende variëteit uit Cyprus (de zogenaamde variëteit "type 1" van Harris en Vaughan, 1972. Oorspronkelijk werd overigens
als formule CuFeS2 aangenomen (Blomstrand, 1870), wat nogal ver van de waarheid ligt.
Evans en Allmann beschreven in 1968 de structuur met afgewisselde sulfide- en brucietlagen. Verdere details van de structuur zullen we je onthouden, al was het maar omdat de
wetenschappers het blijkbaar nog niet 100 % eens zijn over die details. Dat is ook niet
verwonderlijk, omdat van het mineraal geen geïsoleerde kristallen bestaan.
Valleriiet is hexagonaal, en komt voor als massieve nodulen, kleine splintertjes of uiterst
dunne laagjes. Fysische eigenschappen : zeer goede splijtbaarheid volgens {0001}, densiteit ongeveer 3.2. Het is een van de zachtste mineralen, zelfs zachter dan grafiet (1 in
de schaal van Mohs dus). De kleur is bronsachtig donkergeel, met een typische bronsachtige metaalglans. Het gelijkt overigens heel goed op pyrrhotiet.
Vallerriiet komt voor als verweringsproduct van chalcopyriet in chromieten en dunieten, in
koper-houdende carbonatieten, in Cu-Ni-sulfide-houdende geserpentiniseerde ultramafische gesteenten. In Palabora, Zuid-Afrika, waar onze specimens vandaan komen, vervangt het magnetiet. Het komt bijna altijd voor samen met magnetiet, chalcopyriet en
cubaniet. Het is niet zo erg zeldzaam, maar toch wordt het niet vaak aangeboden aan verzamelaars, wellicht omdat het van geen kanten op zicht te onderscheiden is van sommige
andere sulfidemineralen, zoals pyrrhotiet. Er zijn vindplaatsen op alle continenten, en een
vrij volledige lijst vind je op de MINDAT-website www.mindat.org/min-4136.html
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De type-vindplaats is de Aurora mine (Auroragruvan), Kaveltorp, Kopparberg, Ljusnarsberg, Västmanland in Zweden, waar het voorkomt met covelliet, hydrotalkiet, sideriet en
spinel. Type-materiaal bevindt zich in twee instituten :
• Mineralogisch museum van de Universiteit van Wracłav
• Naturhistoriske Riksmuseet, Sektionen för Mineralogi
In Kaveltorp, een mijnbouwgebied in de buurt van Kopparberg, bevinden zich een stuk of
20 andere kleine oude goudmijnen.
De vindplaats Pefkos, Cyprus is bekend voor een Ca-houdende variëteit (Harris en Vaughan, 1972). Canada is ook rijk bedeeld, met o.a. vindplaatsen in Yukon Territory (Little
Chief mine, Whitehorse), Québec (Marbridge # 1mine, Malartic) en Ontario (Sudbury). In
de Verenigde Staten komt het o.a. voor in Arizona (Pima mine, in de buurt van Tucson
en Christmas mine, Gila County), in Vermont en New Mexico.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat je zoals gewoonlijk niet moet verwachten dat je
op een mooie dag ons mineraal van deze maand in België zal vinden. Hoewel... je weet
maar nooit.
De specimens die deze maand worden aangeboden zijn afkomstig van de Palabora
mine, Loolekop, Phalaborwa, Limpopo Provincie in Zuid-Afrika (Noordoost Transvaal). Dit
is géén mijntje : het is zelfs de grootste open pit mijn van Zuid-Afrika. Verder meer
hierover.
Valleriiet werd genoemd naar de Zweedse mijningenieur Göran Wallerius (Vallerius)
(1683-1742). Type-vindplaats : Aurora mine, Nya-Kopparberg, Zweden.

De Palabora kopermijn
De Palabora mijn, waar onze specimens van valleriiet vandaan komen, ligt op zo'n 360
km ten noordoosten van Pretoria, niet ver van het Kruger Nationaal Park. De belangrijkste
aandeelhouders in de Palabora Mining Co. zijn momenteel Rio Tinto en Anglo-American.
In de jaren 1932-1934 werd er apatiet ontgonnen, sinds 1946 vermiculiet (een mica-achtig
isolatiemateriaal), en vanaf 1965 kwam de koperproductie gestadig op gang, om op volle
capaciteit te komen vanaf 1967. In 2002 bereikte de mijn de diepste ontginningslagen die
in dagbouw nog economisch rendabel waren. Men had dit tijdig voorzien, en op het gepaste moment was de prospectie zo ver gevorderd, dat aansluitend kon begonnen worden met ondergrondse ontginningswijzen. Men investeerde een goede 450 miljoen USD
in het project, met het vooruitzicht om nog een twintigtal jaar ondergronds te kunnen
verdergaan. De verwerkingscapaciteit van de ertsen is momenteel 135 000 ton per jaar,
wat een beetje overkill is sinds men niet meer in dagbouw werkt. Er zijn ongeveer 1800
personen tewerkgesteld. Als nevenproduct wordt er nog steeds baddeleyiet (zirkoonoxide)
en vermiculiet gewonnen, toch wel heel uiteenlopende ertsen.
De Palabora mijn levert zoals gezegd zeer uiteenlopende ertsen op, met naast koper, ook
magnetiet, vermiculiet, apatiet, zirkoon, titaan, nikkel en uranium. De afzetting bevindt zich
in een basisch pyroxeenrijk dieptegesteente, met hier en daar intrusies van pegmatieten,
fosforieten en carbonatieten. De gemineraliseerde zone is ongeveer 20 km² groot. Het
meest noordelijke deel is vooral rijk aan fosfaten, terwijl vooral het centrale gedeelte
(Loolekop) koper oplevert.
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De belangrijkste kopermineralisatie zit in een concentrische carbonatiet intrusie, met de
rijkste ertsen in het centrum van de pijp. Hier bevat het gesteente meer dan 1 % koper, en
de rijkste aders lopen nog veel dieper door dan de huidige economisch rendabele groevebodem.
Op dit moment worden de reserves geschat op 112 miljoen ton erts a rato van 0.56 % koper. In 2006 behandelde Palabora in totaal zo'n 10.7 miljoen ton erts met een gemiddeld
gehalte van 0.71 % Cu. In totaal produceerde de site (inclusief verwerking van stock en
reserves) in 2006 ongeveer 81200 ton koper. Verder werd 1.13 miljoen ton magnetiet
bovengehaald, en 198000 ton vermiculiet. Als nevenproduct werd ook nog 120 ton
nikkelsulfaat geproduceerd. Ondertussen heeft Palabora een stock van 240 miljoen ton
magnetiet-erts, met als specialleke dat het niet alleen 56 % Fe bevat, maar ook een kleine
2 % Ti.
Vanaf het begin is de Palabora mijn een voorbeeld geweest van moderne technieken bij
de ontginning. De Palabora mijn was een van de eerste waar zogenaamde "trolley assisted haul trucks" ingezet werden. Dat zijn enorme vrachtwagens (vele tientallen ton laadvermogen), die een groot deel van de rit naar boven aangedreven worden door elektromotoren via een "trolley" en een elektrische bovenleiding, zoals de in onze contreien minder bekende "trolley-bussen". Verder was het ook een koploper in het zoveel mogelijk
aanrijken en breken van het erts in de groeve zelf, en computer-gestuurde begeleiding
van de vrachtwagens. In totaal wordt er gewerkt met een 30-tal grote vrachtwagens en
honderden bulldozers. De productie-schacht is momenteel ongeveer 1300 m diep, en
ongeveer 36 km tunnels zijn in totaal in gebruik. Een groot deel van het formatteren en
aanrijken gebeurt al ondergronds, om het rendement te verhogen.
De MINDAT-databank vermeld een stuk of 60 mineralen die in de groeve voorkomen. De
lijst is zeer indrukwekkend, en ook zeer verscheiden :
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Aegirien
Analciem
Antigoriet
Bariet
Biotiet
Borniet
Bruciet
Calciet
Celestien
Chabaziet
Chalcociet
Chalcopyriet
Chondrodiet
Clinochloor
Covelliet
Cubaniet
Cupriet

Datoliet
Dolomiet
Fluoboriet
Fluorapatiet
Fluorapophylliet
Galeniet
Geikieliet
Goud
Electrum
Heulandiet
Hydrotalciet
Ilmeniet
Iowaiet
Laumontiet
Linnaeiet
Mackinawiet
Magnesiet

Magnetiet
Malachiet
Marcasiet
Mesoliet
Milleriet
Natroliet
Naumanniet
Olivijn
Pectoliet
Pentlandiet
Phlogopiet
Prehniet
Pyriet
Bravoiet
Pyrrhotiet
Kwarts
Saponiet

Scoleciet
Serpentijn
Siegeniet
Sphaleriet
Stilbiet-Ca
Talnakhiet
Tetrahedriet
Thomsoniet-Ca
Thorianiet
Uranothorianiet
Valleriiet
Vermiculiet
Violariet
Xonotliet
Zirconoliet
Zirkeliet

De specimens die deze maand bevatten valleriiet, met een typisch bronsachtige metaalkleur, en alle specimens bevatten ook magnetiet, waardoor fragmentjes ervan enigszins
magnetisch kunnen zijn.

Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Felix Garcia voor de foto van de Palabora mijn.
We owe our sincere thanks to Felix Garcia for the photo of the Palabora mine.
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Imiteriet-kristallen tot
1.8 mm lang op
dolomiet van Imiter,
de type-vindplaats.
Verzameling en foto's
© Robert O. Meyer

De pot met solferbloem was toen nooit veraf. Ook hier is de beschikbaarheid van zwavel
niet verwonderlijk, gezien de hoeveelheden uien in het dieet...
We rijden richting Gorges du Todra. Enkele jonge kerels proberen ons gekleurde
tulbanden te verkopen. Maar de dagen voordien hebben we bij Cyriel al gezien welke
psychische schade (resultaat van verminderde bloedtoevoer naar de hersenen?) een té
strak gespannen hoofddoek kan aanrichten en dat volstaat – nee, dank u wel.
De Gorges zijn overweldigend. Zij aan zij met de rivier perst de baan zich een doorgang
tussen de hoge rotswanden die je aan weerskanten insluiten. Een zekere gelijkenis met
de Narrows in Zion National Park dringt zich op. We wandelen er te voet door – de
wagens rijden door en wachten ons op aan de andere kant van de immense kloof.
Minstens honderd meter hogerop zien we een tweetal alpinisten zich behoedzaam tegen
de steile wand naar boven werken, gezekerd door een arsenaal aan touwen en andere
hulpmiddelen. Op de tegenoverliggende wand - ongeveer even steil en even hoog –
probeert een herder zijn geiten terug in het gelid te krijgen, totaal ongehinderd door enig
technisch hulpmiddel wat dan ook. Het is maar hoe je het bekijkt.
Stroomopwaarts verdwijnt de Todra eerst geruime tijd ondergronds, om dan plots weer
bovengronds te verschijnen (een “resurgence” weet Paul ons te vertellen) alvorens de
kloof in te stromen. Nu ziet het er een fris kabbelend beekje uit, maar als de sneeuw in de
Hoge Atlas begint te smelten wordt het een kolkende massa die meterslange passages uit
het betonnen wegdek wegslaat. Het is nu nog duidelijk te zien waar dat de laatste maal is
gebeurd.
Véle fotos later is het lunchtijd. Het personeel staakt en dus steekt Mbark maar zelf mee
de handen uit de mouwen met het restaurantmanagement. De groentensla, runds-en
kipspiesjes en fruit komen ons heel bekend voor maar het tussengerecht – een beetgrage
vermicelli overstrooid met brésilienne - is wel wat vreemd, maar daarom niet minder
lekker.
We rijden verder oostwaarts tot Erfoud - eerst blijven we de N10 volgen en dan schakelen
we over op de R702. Onderweg – vijf kilometer voorbij Touroug – slaan we rechts af en
belanden bij de ingang van de fluorietmijn van Lhamda. Waarschijnlijk betreft het hier een
kleinschalige operatie, veel beweging is er niet te zien. Een mijnwerker brengt ons enkele
dozen met handstukken groenige kubische fluoriet tot 2 cm zijde, vrij goede kwaliteit - een
koopje aan 70 dirham het stuk (uiteraard na afbieden). Een museumstuk van 40 op 20 cm
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komt voor 300 dirham (+ latere verzendingskosten, maar
daar wil ik liever niet aan herinnerd worden) in de collectie
van ondergetekende terecht.
Dan is de tijd gekomen om
zelf wat te kappen. Dezelfde
mijnwerker springt achterop
de bumper van Mbark’s wagen en begeleidt ons naar
een mijningang. Nauwelijks
zijn we uitgestapt of we worden gesommeerd weer in te
Fluorietmijn van Lhamda
stijgen want we gaan naar
een betere plek. Uiteindelijk
worden we afgezet bij wat waarlijk de zevende hemel voor een mineralenzoeker moet
zijn: een metershoge storthoop, vol met handstukken (en groter) goed gekristalliseerde
groene fluoriet waarvan vele nog te formatteren zijn tot onberispelijke stukken – jawel, dezelfde als we daarnet gekocht hebben ! Sommigen onder ons – die na jaren door opperkapmeester Eddy zo geconditioneerd zijn dat ze al spontaan beginnen te kwijlen bij het
zien van een zelf gevonden fluorietkubusje van een millimeter zijde – vallen bijna in katzwijm. Weer anderen ontwikkelen net onder de navel tijdelijke frontale verhardingsverschijnselen die ik hier niet bij name kan noemen want er lezen misschien kinderen mee.
Maar als goede opportunisten herstellen we ons snel en dan wordt de storthoop vakkundig overhoop gehaald. Op sommige stukken vinden we ook nog kleine zwarte kristalletjes,
maar die zijn ter plaatse niet nader te identificeren. De moeilijkste opdracht komt het laatste, als we moeten beslissen wat we wél en niet meenemen.
Maar het is te laat geworden om nog veel te talmen want we hebben nog heel wat kilometers te rijden voor we onze eindbestemming voor vandaag bereiken. We passeren enkele
Bedoeïenendorpjes waar de vrouwen volledig in het zwart gehuld zijn. Eens Erfoud door
wijken we af richting zuidoost. We bemerken de eerste zandduinen en voor we in Merzouga staan is het goed donker. Normaal moeten we hier nog transfereren per dromedaris
naar een tentenkamp in de woestijn maar daarvoor bedanken we. Nochtans liggen de negen monobulters al op ons te wachten, maar zij zijn er ook niet rouwig om dat ze niet
meer moeten opdraven voor de nachtploeg. Er wordt voor ons in extremis nog
een onderkomen gevonden in de herberg
“La Source”. We worden dicht opeengepakt in te kleine kamers en toilet en douche laten weer te wensen over – maar we
komen hier onaangekondigd en hebben
dus geen verhaal. Het avondmaal smaakt
goed : groenten, tajine met kip en fruit.
Vanwege onze late aankomst is er geen
soep, waarvoor de excuses van de chef. Ik
denk niet dat we iets gemist hebben – het
zou waarschijnlijk toch maar dikke tomatensoep zijn geweest.
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Dag 6 :
Merzouga - Ar-Rachidia
‘s Morgens (of liever ’s nachts) om
04.00 uit bed – zeggen dat sommigen
onder ons hiervoor verlof hebben genomen ! Het is de bedoeling om per dromedaris in het donker tot boven op een
hoge duintop te gaan om dan daar de
zonsopgang mee te maken. Het duurt
wel even voordat iedereen goed en wel
(nou ja…) hoog en droog gezeten is.
De dromedarissen zijn aangelijnd in twee cordés – of hoe dat in de woestijnvaart ook
moge heten. Als er dus één met iemand van ons het op een lopen wil zetten richting
Algerije, de grote Sahara in, dan blijven we tenminste toch nog met zijn vieren – kunnen
we tenminste nog kaarten mocht tenminste iemand eraan gedacht hebben om een spel
kaarten mee te nemen. Elk cordé wordt nog eens vergezeld door een drijver.
Het valt echt niet mee om je bovenop zo’n bultbeest gedurende zowat een uur in evenwicht te houden. Bij het stijgen dreig je telkens steil achterover te vallen en zodra het terrein daalt moet je je armen stijf voor je uitstrekken, anders kieper je er vooraan af. Daar
bovenop wordt je nog eens onderworpen aan een vooruit/achteruit schuiftranslatie, veroorzaakt door een slecht zittend zadel of wat daarvoor moet doorgaan : een constructie
van aan elkaar gelaste betonijzers met daar tussenin een stel ruige dekens. Ik stel mij
voor dat een kameel toch een véél comfortabeler rijdier moet zijn : daar zit je tenminste
geklemd tussen twee bulten, terwijl je je hier in evenwicht dient te houden bovenop die
éne bult.
Hoewel (en vermits) het stekedonker is zou je denken dat er niks te zien is, maar niets is
minder waar. Voor zover je je kon permitteren om je niet even op de bewegingen van je
dromedaris te concentreren was de sterrenhemel schitterend en... we hadden geluk :
soms verschenen er verschillende meteoren per minuut !
Toch bereiken we zonder ongelukken de top waar na enig
wachten de zon om 06.15 warempel ook nog eens effectief
op gaat – knappe organisatoren, die Marokkanen. Het spektakel is indrukwekkend. Naar
het oosten en het zuiden toe
hoge, eindeloos voortrollende
zandduinen zover je kunt kijken.
Uiteraard mag hierbij geen enkel fototoestel onberoerd blijven. Het valt op dat bepaalde
collega’s – die normaal als
zeer beminnelijk bekend staan
– zich hier plots heel territoriaal
gaan gedragen.
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Zij claimen zomaar ineens ganse hectaren woestijn alleen
voor zichzelf – kwestie van de
ultieme, ongerepte en vooral
voetstappenloze foto te kunnen
schieten.
Terug op de dromedarissen,
richting van waar we eerder deze morgen kwamen. Paul en
Rik overbruggen de afstand te
voet want zij willen graag nog
wat plaatjes schieten - wat je
bovenop zo’n beest wel kunt
vergeten. Eens terug bij “La
Source” stijgen we af. Mijn rug is zo stijf als een plank en dat zal ik dagen daarna nog
blijven voelen. Ik ben blij dat ik van dat beest af ben en te oordelen naar de grijns om zijn
bek denkt hij over mij waarschijnlijk hetzelfde.
Eerst nog ontbijten (jawel, alle voorgaande onderga je bovendien nog eens op een
nuchtere maag – dank u wel !), inpakken en de wagens in, richting zuiden. We zien nu
pas Merzouga bij klaarlichte dag. Blijkbaar is er wel enige (zij het primitieve) toeristische
infrastructuur; het ligt immers relatief dicht bij de Algerijnse grens, aan de rand van de Erg
Chebbi – één van de weinige zandwoestijngebieden in Marokko. Velen denken bij Marokko onmiddellijk aan Saharaanse taferelen, maar die zijn er niet echt typisch. Het is vooral
een steenwoestijn, afgezien dan van de vroegere Spaanse Sahara – maar dat is een voor
toeristen verre van toegankelijk gebied.
De enkele dorpjes die we passeren zien er van langs om armoediger uit. Beelden van
kleine kinderen met hun gezichtjes vol vliegen verwachtte ik misschien wel in Midden-Afrika, maar toch niet hier – op minder dan drie uur vliegen van thuis. De bedelende jeugd is
erg opdringerig, en áls je wat geeft wordt het alleen nog maar erger. We zijn nog altijd op
zoek naar inpakpapier. In een lokale winkel (een hok van twee op drie meter met wanden
vol rekken en een uitkijk op straat) kopen we alle oude kranten die ze nog hebben: vijf
stuks die na zorgvuldig afwegen nog een economische waarde blijken te hebben van drie
dirham (27 Eurocent). Brahim merkt bij een controle van het oliepeil van zijn voertuig dat
er eigenlijk niets meer te peilen valt: nagenoeg alle olie is weg. De lokale “garage” is echter dichtbij: een ander hok van twee op drie, maar waar ze de beschikking hebben over
een hamer en een (weliswaar onvolledig) stel steeksleutels. Na veel gepalaver wordt er
uiteindelijk nog een hoeveelheid spul gevonden dat viskeus genoeg is om voor olie door
te gaan en we kunnen weer verder.
We verlaten de asfaltweg voor een
stofpiste die ons naar Mfis moet leiden. Bij de afslag zijn een viertal
mannen druk bezig enkele hopen stenen op een grote vrachtwagen te
scheppen – een vreemde activiteit in
het midden van een steenwoestijn. Na
een zestal kilometer piste komen we
uiteindelijk aan bij wat zeer goed voor
het einde van de wereld zou kunnen
doorgaan : een onwezenlijke, blaken64
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de, heuvelachtige rotswereld met grote gapende gaten in de grond en de verlaten ruines
van wat eens de mijn van Mfis was, ooit een belangrijke loodmijn maar nu verlaten.
Galeniet uit Mfis stond bovendien extra hoog aangeschreven vanwege het hoog
zilvergehalte. Volgens de kaart loopt de piste zuidwaarts nog zowat twintig kilometer door
tot in Taouz, aan de rand van het Grote Niets. Als je naar Algerije wilt neem je hier een
onduidelijke steenpiste verder zuidwaarts, die je na goed honderd kilometer terug op een
verharde weg brengt – als je tenminste ondertussen niet verloren gereden bent of
tegenhouden door militairen, want dit is verboden gebied. Marokko en Algerije zijn niet
zo’n goede vrienden en betwisten elkaar in deze kontreien nog steeds de landsgrenzen.
De wagens worden geparkeerd in een oude mijnloods. Na amper enkele minuten
bevinden we ons alweer in het gezelschap van enkele kerels – van waar ze plots komen
opgedoken weet niemand – die ons lokale mineralen willen verkopen. Vooral bariet en
cerussiet kristallen zijn in aanbieding, maar het valt niet mee om er onbeschadigde
exemplaren uit te pikken. Ik zie er ook een vuistgroot aggregaat van zwarte kubische
kristallen die sprekend op galeniet lijken, maar die daarvoor niet het nodige gewicht
(letterlijk) in de schaal werpen. Misschien één of andere granaat maar dat zullen we thuis
wel verder uitvissen.
Tijd om zelf te kappen. Een grote witte ader, rijk aan spleten strekt zich uit over
verschillende honderden meter, deels bovengronds en deels de diepte induikend:
onmiskenbaar bariet. Elk kiest zich een stek – zo mogelijk in de schaduw, want het is
bloedheet. Er worden prachtige kristallen geborgen: uiteraard voornamelijk bariet, maar
ook galeniet en gips. Vooral de claim van Cyriel levert een overvloed aan schitterende
kristallen op en ééns verzadigd laat die op zijn beurt heel genereus Rik “ook eens in zijn
spleet kruipen”. In normale omstandigheden een op zijn minst dubieuze uitspraak maar
hier ziet niemand daar graten in.
Tegen de middag krijgen we het gezelschap van een groep Spanjaarden die op zoek zijn
naar meteorieten. In deze streek zouden die vrij frequent voorkomen maar export is
nochtans streng verboden. Telkens met een tussenafstand van enkele meter kammen ze
systematisch het terrein af. Na een uurtje houden ze het voor bekeken. Als lunch krijgen
we brood gevuld met ingeblikte tonijn (uiteraard na verwijderen van het blik), tomaat en ui,
waarschijnlijk gekocht in het “olie en krantendorp” van deze morgen. Wat niet weet, niet
deert : ik heb opzettelijk niet willen toekijken wáár het gekocht werd, en het smaakt
bijgevolg héérlijk.
Na de lunch gaan we het wat hogerop zoeken, waar blijkbaar nog op artisanale manier
aan mijnbouw wordt gedaan.
Een ploeg jongeren waarvan
geen enkele er ouder uitziet
dan 25 ontginnen voornamelijk bariet. Het weinige galeniet dat mee naar boven komt
wordt zorgvuldig manueel uitgesorteerd. Een opzichter van
zo’n 30 a 35 jaar heeft de leiding. Hij mist een oog dat hij
blijkbaar verloor aan een
wegspringende galenietscherf
maar daaruit zijn blijkbaar niet
veel lessen getrokken : nieCentimetersgrote barietkristallen van M'fis
mand draagt enige vorm van
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gezichtsbescherming. Nog één oog te gaan dus !
Er worden putten uitgegraven tot 25-35 meter diep en van daaruit worden dan horizontale
gangen gedolven, onderwijl de barietaders volgend. Een ijzeren ladder duikt het gapende
zwarte gat in, maar de eerste sport ligt zes meter onder de begane grond: die moet je dus
op eigen krachten zien te overbruggen en als je daarbij uitschuift ben je wel héél wat
sneller beneden dan gepland. Het erts wordt bovengehaald in kuipen met een draailier die
wordt aangedreven door een klein stroomaggregaat. Dat is zowat de enige vorm van mechanisatie die er te zien is, maar die is blijkbaar niet voor iedereen weggelegd: verderop
werkt een kleinere ploeg nog met een volledig manuele lier. Werktuigen zijn er nauwelijks
: bij het bouwen van een steunmuur om te beletten dat het puin gaat schuiven slaat een
jonge knaap de stenen op hun plaats met andere stenen – een hamer heeft hij niet.
De vlakte is hier totaal vegetatieloos en stuthout ontbreekt bijgevolg volledig – in de verste
verte is niet één paal te bekennen. Er wordt gewerkt zolang er daglicht is, weken aan een
stuk, zonder weekends. Tijdens de Ramadan - als er overdag niet mag gegeten worden werken ze ’s nachts bij het licht van gloeipeertjes die nu nog overal verspreid liggen. Je
moet wel zestien zijn voor je hier aan de slag kunt, maar dan krijg je ook het royale dagloon van 50 a 60 dirham (4.5 a 5.5 Euro), zonder enige vorm van sociale voorzieningen :
geen tussenkomst bij ongevallen, geen ziekteverzekering, geen pensioen, geen... niks. En
als de wereldgrondstofprijzen morgen de diepte induiken heb je onverwacht héél véél vrije
tijd. This is your career, son…. Het ontgonnen erts wordt tenslotte over de steenpiste vervoerd tot aan de asfaltweg. Daar wordt het gestort om het dan later terug manueel op een
vrachtwagen te scheppen: dát was het dus wat we die vier mannen deze morgen aan de
afslag zagen doen !
Enkele van de arbeiders weten onderhand wel wat wij hier komen doen en ze bieden ons
zelf gevonden kristallen aan tegen eender welke prijs wij ervoor willen betalen. Dat moet
wel in het geniep gebeuren want als de ploegbaas het merkt slaat hij het materiaal aan
om het ons dan prompt zelf weer aan te bieden! Met 10 a 15 dirham per stuk (een vierde
van een dagloon !) zijn ze al héél tevreden maar spijtig genoeg zijn de meeste stukken
beschadigd. Ik twijfel even wanneer mij een bariet macrokristal van het “beiteltype” wordt
aangeboden: het is ietwat beschadigd en weegt bovendien zéker tien kilo. Dat kost een
fortuin om op te sturen en ik pas dus – ik heb er nu nog altijd spijt van.
Rond vier uur vertrekken we want we hebben nog een heel eind rijden voor de boeg: eerst
terug de stofpiste af en dan noordwaarts via Merzouga en Erfoud over de N13 tot in ArRachidia. Daar worden we op de thee verwacht bij ene Ahmed Amuri, die volgens gids
Mohammed de eerste meteoriet in Marokko zou hebben gevonden. Achterdochtig als ik
ben trek ik dat thuis even na en dat blijkt in 1932 te zijn gebeurd: die Ahmed ziet er nog
wel héél jong uit voor zijn leeftijd. Hij heeft uiteraard ook mineralen te koop (wie niet in
Marokko ?). De aangeboden kwaliteit is echter deels zó slecht en deels zó goed dat niemand een bod wil, respectievelijk durft te doen. Het betere materiaal is uit Imiter afkomstig: massieve stukken zilver, proustiet en acanthiet die waarschijnlijk een fortuin kosten.
We moeten nu haast maken want rond zes uur is het donker. In een winkeltje betalen we
nog 35 dirham voor vijf kilo oude kranten (allemaal onverkochte uitgaven van hetzelfde
nummer zoals later tijdens het inpakken zal blijken). Vele berekeningen later blijkt dat aan
een kiloprijs van 63 Eurocent te zijn: me dunkt vrij royaal betaald. Als ik nog eens naar
Marokko kom dan zal dat niet zonder volle valiezen oud krantenpapier zijn.
Nog even de N13 volgen tot boven aan de afdamming van de Ziz (het betreft hier een lokale rivier en niet de voorverpakte sneetjeskaas, want de laatste wordt – zoals de wakkere lezer zal opmerken – normaliter niet afgedamd). We komen in het donker aan (dat be66
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gint zo stilaan ons handelsmerk te worden) in de Auberge Jurassique, ons hotel voor deze
nacht. Het is een fors uitgevallen kopij van een Berbers fort of zoiets, met héél véél kamers die nagenoeg allemaal vrij blijken te zijn en waaruit we onze eigen keuze mogen
maken. Ik kan mijn geluk niet op : een eigen kamer met kingsize bed, mét eigen proper
toilet en mét dito stortbad ! Later blijkt de afloop van de douche zo verstopt te zijn als wát,
maar dat zal mij niet weerhouden van na deze zweet- en stofdag toch een zalig warm
stortbad te nemen. De doorgang van het water naar de slaapkamer wordt daarbij vakkundig afgedamd af met één van de hotelbadlakens. Later aan tafel zal blijken dat ook nog
andere collega’s hetzelfde euvel hebben ervaren én dat de hoteldirectie daarvan op de
hoogte is én dat ze zelfs aan het evalueren zijn wat ze daaraan wel zouden kunnen doen.
Als avondmaal wééral dikke tomatensoep, maar de kip tajine en het fruit maken veel
goed. Na het eten wordt de eerste hand gelegd aan het finaal inpakken van een eerste
lading mineralen die we overmorgen vanuit Midelt naar huis zullen sturen. Ik moet daarbij
wel uitzien dat ik uit de badkamer wegblijf, want anders worden mijn verse sokken nat.

Dag 7 : Ar-Rachidia -> Midelt
De volgende morgen is het waterpeil in de badkamer onveranderd gebleven : alle schotbalken nog steeds dicht. Gisteravond zijn we vanwege het late aankomstuur verstoken
gebleven van het prachtige landschap, maar dat wordt nu ruimschoots goedgemaakt wanneer je uit het raam kijkt. Overal steile roodbruine wanden doorsneden door diepe canyons: de uitlopers van de Hoge Atlas, waarvan we in de verte de besneeuwde toppen kunnen zien. Na het ontbijt verder noordwaarts langs de N13 – een goede asfaltweg, die grotendeels parallel loopt aan de Ziz en destijds aangelegd werd door Franse Legionairs om
deze roerige streken beter te kunnen controleren. Daarbij lieten ze zelfs niet na van een
tunnel door de rotswand te boren – die nu nog steeds de Tunnel du Légionnaire wordt genoemd (hoe komen ze erbij – fantasie is werkelijk grenzeloos). De omgeving wordt mogelijks nog spectaculairder: links steeds diepere afgronden, rechts steeds hogere wanden.
Een eerste stop in Rich, een klein stadje waar we afspraak hebben met Ali Guissou, mineralenhandelaar (wat dacht je anders ?). De vriendelijke man woont in een klein straatje
van verharde leem in een piepklein huisje en troont ons mee de trap op naar zijn showroom : een nog kleiner kamertje waar we nauwelijks allemaal tegelijk binnen kunnen en
waar een klein venstertje spaarzaam zeer diffuse lichtstraaltjes binnenlaat. Maar dat zal
ons niet tegenhouden : maak veertig volwassen MKA’ers wijs dat er iets mineraals te zien
zal zijn en ze wurmen zich met
zijn allen met gemak in een 2PK-tje. De minerale schatten
van de heer Guissou liggen
deels uitgestald op twee gammele
schragentafels
aan
weerskanten van de ruimte,
een ander deel is vanwege
plaatsgebrek ondergebracht in
emmers en dozen. Onder het
degusteren van de aangeboden
thee en de zelf gebakken koekjes van mevrouw Guissou (die
zich echter naar Marokkaanse
De winkel van Ali Guissou
gewoonte niet laat zien) mon-
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steren we het aanbod. Dit gaat in twee fases :
eerst op de tast, vanwege het lichtgebrek – en
als je denkt iets goeds gevoeld te hebben ga je
dat nader inspecteren bij het kleine raampje.
Aangezien dit geldt voor alle bezoekers X én
voor een groot aantal stukken Y brengt dit in het
kamertje een hels verkeer teweeg van X maal Y
passanten over een relatief kleine tijdsspanne.
Het loont wél ruimschoots de moeite. Er is een
goede keuze, vooral aan materiaal uit de streek
van Imilchil : o.a. geelgroene uitgerekte hexagonaal prismatische apatiet, witte stilbiet,
witte en groene prehniet, orthoklaas en bruine titaniet voor (uiteraard na enig onderhandelen) heel behoorlijke prijzen. Er zijn ook nog enkele goede vanadiniet specimens uit
Taouz. Voor het onderscheid Taouz-Mibladen : dat wordt deze namiddag uitgelegd – leest
u alstublieft vooral verder. Het is er echter ook uitkijken geblazen: enkele apatietkristallen
worden genadeloos opzij geschoven wegens het zich ophouden in een goed nagemaakte
synthetische cementmatrix ! Bovendien zijn ze ook verdacht goed beëindigd – iets wat relatief zeldzaam is, maar niet onmogelijk. Sommige werden zelfs bedacht met een fantasierijk eindslijpsel, in tegenstelling tot de rechte beëindiging die we later nagenoeg onveranderlijk bij echte in het wild gevangen exemplaren zullen noteren. Als bezwarend materiaal vinden we in een hoek nog een emmer met vele honderden losse apatiet-kristallen,
die na een snelle steekproef allemaal gebroken blijken te zijn. Hier is blijkbaar nog enig
plak- en slijpwerk aan de winkel ! Daarnaast staat nog een emmer zwarte Imilchil
granaatkristallen waaruit we dan wél weer vrij goede exemplaren opvissen.
Verder naar Midelt. Eerst moeten we nog de pas van Tagalm over op 1907 meter maar
dat gaat probleemloos want zowel de weg als onze chauffeurs verkeren in een uitstekende conditie. Alleen is het ons nog steeds niet duidelijk waarom laatstgenoemden bij verkeur zonder tegenliggers (en uitzonderlijk ook wel eens mét tegenliggers) er de voorkeur
aan geven om volledig op het linkerbaanvak te rijden. Misschien een kwestie van de banden en/of het wegdek iets meer gelijkmatig te laten slijten ?
Midelt is een relatief grote en vooral drukke stad met zo’n 50.000 inwoners. Het is de mineralenhoofdstad van Marokko: niet alleen worden er mineralen verhandeld van de talrijke
vindplaatsen in de omgeving (Mibladen, Aouli, Imilchil, Kerrouchen, Gourrama, …), maar
ook materiaal uit andere meer veraf gelegen oorden wordt hier geconcentreerd. Dat verklaart waarom menig specimen uit Marokko nogal eens met Midelt als onterechte vindplaats worden bedacht. In Midelt en het nabijgelegen Mibladen zijn vele honderden grote
en kleine mineralenhandelaars aan de
Er wordt gewikt en gewogen
slag – zodra je de stad binnenrijdt kun
(Raymond en Guido)
je gewoon niet náást de uithangborden kijken. Verder heeft Midelt en Imilchil de reputatie Marokko’s natste en
koudste steden te zijn – maar dat zullen we verder nog wel aan den lijve
ondervinden.
Voor de lunch zijn we uitgenodigd bij
Hassan Moha, één van de grotere lokale mineralenhandelaars die zijn
huis en zaak heeft langs de weg naar
Mibladen. Met inkopen en verkopen
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van mineralen is duidelijk ruim
meer te verdienen dan met het
zoeken er naar : zijn optrekje is
het meest luxueuze dat we hier tot
nog toe gezien hebben. Alles
ademt klasse en stijl uit. De trap
naar de gastenkamer is bezet met
smaakvolle faience, prachtig gelambriseerd plafond, diepe zetels
met kussens tegen alle muren, de
vloer bedekt met kleurige Berbertapijten. Het kleinste kamertje is
helaas van het Franse type, maar
dan wel van onder tot boven netjes betegeld en ruim van toiletpapier voorzien.
Vóór het eten wast de gastheer ons naar Marokkaans gebruik één voor één de handen.
Daarvoor gaat hij de kamer rond met een waterketeltje, zeep, opvangschaal en een handdoek. De lunch smaakt heerlijk: kip met groenten tajine, terug de beetgare vermicelli die
we eerder leerden kennen – ditmaal met suiker en rozijnen – en fruit. We leren eten op
zijn Marokkaans : met de hand neem je een stukje brood, je gebruikt dat als knijper om
wat kippenvlees los te trekken en je sopt het geheel in de saus. Je hoeft geen schrik te
hebben dat je achteraf met vettige vingers van tafel moet want na het eten komt de gastheer terug rond om ons allen nog eens de handen te wassen. Goed dat mijn kleinkinderen
mij hier niet bezig zien – mijn reputatie als gemanierde tafelgast zou er een fikse deuk aan
overhouden. Let er echter wel op dat je bij dit alles enkel en alleen je rechterhand gebruikt
! De linkerhand wordt immers gebruikt voor onuitspreekbare zaken zoals daar zijn het op
het toilet schoonvegen van bepaalde lichaamsonderdelen, mét of zonder toiletpapier (de
laatste optie is hier de meest frequente) – en is dus onrein. Iemand de linkerhand reiken
geldt hier als een belediging die kan tellen. Overigens mijn excuses als je dit toevallig
leest terwijl je aan het eten bent.
Uiteraard willen we na de lunch ook wel eens zien wat Hassan zoal te koop heeft. De keuze is ruim. Vooral Imilchil is goed vertegenwoordigd met mooie specimens bruine titaniet
(op orthoklaas), groene epidoot en groene apatiet. Verder is er nog schitterende kubische
fluoriet uit de mijn van Hammame in de omgeving van Khenifra : grote blauwe tot blauwzwarte kristallen waarvan sommigen bezaaid zijn met pyriet, anderen met kwarts. Vooral
een specimen van zowat vijftig kilo, verdeeld over een tiental nagenoeg perfecte kubussen heeft veel bekijks: Hassan stelt dat dit de deur niet uitgaat voor minder dan 1500
Euro. Wij stellen ons echter ook tevreden met iets kleiner én goedkoper en dat vinden we
zonder problemen. Uit hetzelfde Hammame is er ook goede “kanonenspat” calciet. En
uiteraard is er ook goede kwaliteit vanadiniet uit Mibladen, maar dan wel van klein formaat
voor een hoge prijs.
We leren terloops nog het onderscheid te maken tussen de lokale vanadiniet en die uit
Taouz: de eerste wordt meestal begeleid door bariet, terwijl de laatste eerder voorkomt op
zwarte ijzer- en mangaanertsen. Bovendien is Taouz materiaal dikwijls ook niet homogeen gekleurd maar dat is wel geen vaste regel.
We moeten verder voor een bezoek aan Mustapha Rifki, óók in Midelt en óók grossist in
mineralen – het kan hier echt niet anders. Op het eerste zicht is het aanbod niet bijster interessant : wel goede vanadiniet maar terug aan hoge prijzen en vooral héél véél woesGeonieuws 33(3), maart 2008
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tijnrozen. Het lijkt wel of de halve Sahara hier is ondergebracht. Wanneer we echter op
onderzoek trekken in de kelder ontdekken we een schitterend lot hematiet kristallen uit de
mijn van Nador, ten zuiden van Melilla aan de Middellandse Zee. Mustapha mag dan wel
doofstom zijn maar hij is een gewiekste tegenpartij bij het onderhandelen over de prijs.
Guido en ikzelf hebben de twee beste stukken eruit gehaald en moeten alle registers
opentrekken: als we echter uiteindelijk ons beider aankopen aan elkaar koppelen moet
Mustapha (toch een beetje) zwichten en halen we onze slag thuis. Een collega die beroepshalve al zoveel met hematiet te maken heeft gehad dat hij er geen meer kan zién
probeert ons eerst luidkeels van onze aankoop af te brengen maar eindigt met zelf enthousiast te bieden én te kopen. Uiteraard grijpt hij daarbij naast de beste stukken want
die behoren al tot Guido’s en mijn collecties (dat zal je leren, Rik !).
We worden uitgenodigd om iets verderop nog eens binnen te springen bij een lokale
“fouilleur”. Hij biedt goede kwaliteit vanadiniet aan, maar zijn prijzen zijn terug veel te hoog
en bovendien wil hij enkel per lot verkopen. Dan maar niet dus. Tijd om naar ons hotel te
rijden - ditmaal voor twee overnachtingen. De Auberge Jaffar ligt enkele kilometer buiten
Midelt : een doolhof van kamers, zalen, binnenplaatsen en gangen waar je constant je
weg verliest. Op een binnenkoer huizen twee pauwen die ons verwelkomen met een oorverdovend lawaai – maar die laten gelukkig verder niets meer van zich horen. In de verte
zicht op de besneeuwde toppen van de Hoge Atlas. De kamers zijn behoorlijk, met per kamer een douche en toilet. De binnendeur van dit laatste is voorzien van een joekel van
een schuifgrendel, maar het gat om die in te schuiven zijn ze blijkbaar vergeten te bestellen.
Voor we het restaurant vinden hebben we elk zowat alle ruimtes binnen het hotel een
paar keer abusievelijk doorkruist maar – afgezien van de dikke tomatensoep – mag het diner er zijn: kalkoenbrochettes met friet die niet moet onderdoen voor die van thuis en fruitsla na. Daarna treedt een Berbergezelschap op: drie mannen die op slaginstrumenten
een monotoon a-ritmisch gebonk produceren, een vierde die verwoed probeert om een
snareninstrument met een strijkstok door te zagen en twee goed in het vlees zittende dames die een soort buikdans ten beste geven, maar dan wel in volledig geklede toestand
(dit laatste voor de gemoedsrust van eventueel meelezende echtgenotes of vriendinnen).
Voor Marokkanen zal dit waarschijnlijk op cultureel gebied het nec-plus-ultra zijn, maar
aan ons Europese barbaren is het niet echt besteed. Als de dames met driftig heupschudden dan ook nog eens hardnekkig proberen om ons heren mee de dansvloer op te lokken
houden wij het voor bekeken. Het is per slot van rekening weer eens een lange dag geweest.
Tot zover aflevering 2. In de volgende episodes vertellen we je dat je je tanden ook met
whisky kunt poetsen, waarom
MKA-opperkapmeester Eddy het
in de toekomst moeilijk gaat krijgen, hoe MKA-ers soms in de put
zitten tijdens het eten, hoe
Etienne op heldhaftige wijze een
cerussiet-kristal van de versplintering redt door zijn wijsvinger
tussen het kristal en de neerkomende hamer te houden en nog
talrijke andere interessante wetenswaardigheden...
hierover
meer... een volgende keer !
Fluorietmijn van Lhamda : de ingang van de hel
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1. Raymond, Henk en Paul op de eerste rij
2. Henk, Mohammed en Etienne aan het werk in de
M'fis mine
3. Fotograaf Rik aan het werk (foto Guido)
4. M'fis mine
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1.
2.
3.
4.
5.

Even een terrasje doen in Ar-Rachidia
Hotel Jurassique, Gorges du Ziz
Moet(en) er geen zand(rozen) zijn ?
Etienne controleert de waar
Centimetersgrote fluorietkristallen van
de Hammame mijn, bij Khenifra
6. Een schitterende Marokkaanse
maaltijd...
7. ... met een plaatselijke variante van een
fruitsalade
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