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Minerant 2009
 
Onze 34ste mineralenbeurs, MINERANT 2009, 
vindt plaats op 9 en 10 mei 2009 in Antwerp 
EXPO (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 
191, in Antwerpen. 
 

Wie als exposant wil deelnemen aan Minerant vindt hier alvast de nodige informatie. 
De tafelhuur bedraagt 42 €/m (inclusief BTW). 
 
Indien u wenst deel te nemen aan MINERANT 2009, verzoeken wij u : 
• Het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk aan Paul Bender (zie kaft) te bezorgen. 
• Het volledige bedrag (42,00- EUR/m) over te maken op DEXIA-rekening 789-5809102-81 

(buitenland: IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB) t.n.v. Mineralogische Kring 
Antwerpen vzw, Marialei 43, 2900 Schoten, België. 

• Naam en adres van de standhouder en het gewenste aantal meter te vermelden. 
 
Hou rekening met artikel 3 van het beursreglement : “De tafelhuur moet volledig betaald zijn 
vooraleer de inschrijving aanvaard wordt.  Inschrijving en betaling kan, zolang er plaats 
beschikbaar is, tot uiterlijk 28 februari 2009.” 
 
Elke exposant ontvangt een bevestiging van de reservering. Wij hopen van harte u als 
exposant op MINERANT 2009 te mogen verwelkomen. 
U kan een inschrijvingsformulier (en meer informatie) bekomen bij het secretariaat van de 
MKA, Pieter van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem, België. Tel. 03 4408987 
<secretariaat@minerant.org> 
 
  
 
MINERANT Reglement 
 
 
 
 
 
 
 
1. VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralogisch Kring Antwerpen vzw (MKA) beperkt zich tot het inrichten 
van de beurs. MKA kan, in geval van overmacht, de openingsuren, data of plaats wijzigen zonder dat de expo-
santen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. MKA is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De inrich-
ters zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van specimens, geld of materiaal, zowel tijdens als 
buiten de openingsuren van de beurs. Tijdens de nacht wordt de zaal met een alarminstallatie bewaakt.  
Elke deelnemer moet zich individueel in orde stellen met alle verplichtingen die de Belgische wetgeving voorziet. 
De exposant is verantwoordelijk voor de veiligheid en stabiliteit van zijn stand. 
2. TOEGANGSUREN : De zaal ("ANTWERP EXPO" (Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen) is 
voor de exposanten toegankelijk van 7 tot 19 uur op zaterdag, en van 8 tot 19 uur op zondag. Opbouw kan ook 
op vrijdag van 14 tot 17 uur. Voor het publiek is de zaal toegankelijk van 10 tot 18 uur op zaterdag en zondag. 
3. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen naar Paul Bender, P. Van 
den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem, België, én door de betaling van het volledige bedrag : * alle landen : 
storting op rekening DEXIA 789-5809102-81 (buitenland : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB) t.n.v. 
Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, 2900 Schoten, België; * Nederland : storting op 
postgirorekening nr. 519110 t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, 2900 Schoten, België ; 
internationaal postmandaat en Western Union worden eveneens aanvaard.  Cheques worden niet aanvaard. 
Bankkosten zijn steeds ten laste van de standhouder, eventuele kosten ten laste van MKA dienen op de beurs 

Uw speciale aandacht a.u.b. voor artikel 6, en artikel 7, o.a. : maximum 1/3 van de 
stand mag ingenomen worden door siervoorwerpen en juwelen waarin 
natuurlijke mineralen zijn verwerkt.
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vereffend te worden. Inschrijving en betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot 28 februari.  De tafelhuur 
geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar.  De inschrijving impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van 
onderhavig reglement. De inrichters hebben het recht exposanten te weigeren zonder een reden op te geven. 
4. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worden terugbetaald indien 
de vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd. Bij niet opdagen op de beurs zonder verwittigen wordt de 
betaalde tafelhuur niet terugbetaald.  Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig is, kan zijn stand door de 
inrichters worden verder verhuurd. De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hun plaats niet af-
staan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters. 
5. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijk-
waardig zijn.  De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaanvechtbaar recht 
van de inrichters.  Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op een welbepaalde plaats. In de 
mate van het mogelijke zal getracht worden rekening te houden met speciale wensen van de deelnemers. 
6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand. Het materiaal mag enkel 
op de tafels uitgestald worden.  Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden.  Om 
veiligheidsredenen dient de tafelbekleding minstens 10 cm van de grond verwijderd te blijven. Voor afval zijn 
zakken ter beschikking. Schade door exposanten aan het meubilair of de installatie toegebracht zal hun aange-
rekend worden. Tafelverbreding is uitsluitend toegelaten aan de standhouderzijde tot maximum 90cm. Het bij-
plaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan. Extra verlichting en fluorescentielampen worden toege-
staan mits oordeelkundig gebruik van degelijk materiaal. Het gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd 
licht is verboden. Het vermogen wordt beperkt tot 150 W per meter. De elektrische installatie van alle stan-
den wordt voor het begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Bedrading, stekkers, arma-
turen enz. die onveilig zijn of die niet beantwoorden aan de Belgische voorschriften moeten verwijderd 
worden. MKA draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel niet functioneren van de verlichting of voor 
stroompannes. Toestellen met verwarmingselementen (bv. koffiezetapparaten) zijn niet toegestaan. 
7. TENTOONGESTELD MATERIAAL : Enkel toegelaten zijn : het verkopen, ruilen en uitstallen van specimens 
van mineralen, gesteenten, fossielen, schelpen, boeken, tijdschriften, microscopen, apparatuur voor het reinigen 
van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap, geslepen edelstenen, tum-
ble-machines, doosjes en benodigdheden, siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn ver-
werkt. Belangrijk : maximum 1/3 van de stand mag ingenomen worden door siervoorwerpen en juwelen. 
Slijp- en zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en elektrici-
teitsverbruik niet gebruikt worden.  Radioactieve mineralen moeten in gesloten doosjes uitgestald en verkocht 
worden. Het verkopen, ruilen en tentoonstellen is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; verval-
singen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen 
met bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "ge-
zondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of 
geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fos-
siel) ; hoorns en geweien ; beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, ...), glas, 
aardewerk, porselein ; planten.   
Elk specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk ge-
prijsd zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil". 
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursre-
glement, in het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal. Zij beslissen over het al dan niet voldoen van 
tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen voorwerpen laten verwijderen. Indien hier-
aan geen gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op een volgende beurs weigeren. 

9. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzien beslissen 
de inrichters. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.  Slechts de Nederlandsta-
lige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u uw lidgeld voor 2009 al betaald ? 
Vergeten ? Doe het dan nù, 
Dan blijft u Geonieuws zonder onderbreking ontvangen ! 

In bijlage bij deze Geonieuws sturen we u de nieuwe MKA-promotie folder.  
U bezorgt die toch ook aan uw mineralogische vrienden ? Breng hen eens 
mee naar een van onze activiteiten ! Ook uw kinderen of kleinkinderen zijn 
trouwens altijd welkom ! 
Meer folders nodig ? Ze zijn altijd beschikbaar op de vergaderingen of via 
het secretariaat. 
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MKA-nieuws 
 

 
Mini-MKA beurs op zondag 19 oktober in ’s Gravenwezel 
 
Elk jaar wordt het beter, elk jaar breiden we wat uit. Een stuk of 12 exposanten deze keer 
op onze mini-Minerant, met spectaculaire koopjes... wie er niet was had duidelijk ongelijk. 
Er was een ruim aanbod van zeldzame systematiek. Er werden stapels boeken verkocht 
aan dumping-prijzen (0.5, 1 en 2 euro !), en honderden mineraalspecimens, met heelder 
bakjes met specimens van gratis tot 1 à 2 euro per stuk. Je gelooft me of niet, maar er 
werden zelfs kistjes vol geïdentificeerde mineralen verkocht voor 0.5 euro (niet per stuk... 
voor het ganse bakje !).  Het was alsof de exposanten hun prijzen aan de recente beursin-
dexen hadden gekoppeld. 
 
De sfeer zat er duidelijk in, vooral toen in de late namiddag nog Chris Verstuyft met een 
hele schare jonge gasten binnenstormde. Die werden prompt bedolven (figuurlijk dan) on-
der kilo's mineralen, tot hun groot jolijt (en allicht minder jolijt voor hun ouders). De ooh's 
en aah's waren niet uit de lucht, en zelden hebben we gezien hoe verzamelaars zich met 
zo'n enthousiasme op een stapel stenen werpen. Zijn verhaal kunnen we je niet onthou-
den... 
 
Gisteren was ik met vier kinderen aanwezig op de mini-beurs te 's Gravenwezel. Toen ik het zaaltje 
gevonden had (wij waren eigenlijk op de terugweg van twee dagen Ardennen) was ik blij verrast 
enkele bekenden te zien welke ik eigenlijk alleen kende van de grotere beurzen.  
Degenen die er waren zullen zich de vier belhamels allicht herinneren. Ze hebben geen standhou-
der overgeslagen, de meeste standhouders hebben meermaals van ze bezoek gehad. Voor de 
vriendjes van mijn eigen kinderen was het de eerste keer dat ze zoveel mooie steentjes konden 
aanschouwen. Alles wat voor niks was werd met gretige handjes beetgenomen en verdween in 
één of andere zak of doos. En als er eens iets moest gedeeld worden, kwamen dikwijls hele ge-
wiekste diplomatische antwoorden uit de kindermond. De replieken waren soms navenant. Een-
maal terug in de auto werden sommige zakken vol met de veroverde schatten op de schoot mee-
genomen, en alles werd nog eens uitgebreid door iedereen bekeken... .  
Je moet een vrij solide filosofische instelling hebben om dan de auto één dag na de feiten rustig 
onder de loupe te nemen, gelukkig was mijn vrouw nog tot woensdag in het buitenland, schoonma-
ken kon dus nog. 
 
De kinderen vonden het tof ! Tof is trouwens een onbekend woord in het kinderjargon. Alles is bij 
hen lauw of cool. En dat was het dus. Toen ik de vriendjes van de kinderen thuisbracht straalden 
ze hun ouders tegemoet. Een prachtweekend met de mineralenbeurs als erg leuke afsluiting. De 
ouders gelukkig, maar toen ze de zakken met steentjes zagen verschijnen, kwam er algauw een 
grimas op het gezicht. Maar wel een grimas met een lach, dus vanuit een goed hart denk ik. Vol-
gens mij is er weer een huisgezin met een paar beginnende mineralen verzamelaars. Leuk toch ! 
  
Zelf heb ik mij ook alweer geladen met enkele stukjes Belgische bodem. Enkele doosjes op de kop 
getikt bij Paul van Hee, Etienne verlost van een hoop gewicht, en het grootste blok ottreliet (is dat 
nu echte ottreliet of is het... !) meegezeuld dat ik ooit gezien heb (dank je Richard). Dat ligt nu ach-
ter mij op een bank. Jammer dat de milleriet niet gelukt is, ik hou me nog altijd aanbevolen :-) ! 
Toen mijn eigen kinderen eindelijk op bed lagen, waren ze nog vol van het hele weekend. En daar 
heeft de mineralenbeurs ook zijn bijdrage toe geleverd. Dank je mensen... 
 

Chris Verstuyft 

Schatten op zolder 
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Tafels vol met mineralen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tafels vol met boeken... 
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Belgische fluorescerende mineralen 
 
Axel Emmermann en Richard Loyens 
 
 
Een paar jaar geleden werd door de toenmalige Regional Vice President van de FMS 
(Fluorescent Mineral Society) division Europe, Richard Loyens, het idee geopperd om een 
zo volledig mogelijke lijst van Belgische fluorescerende mineralen te maken die tot de col-
lectie van het K.B.I.N. (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) behoren. 
 
Na afspraken met Michel Deliens, de toenmalige conservator van de mineralogische afde-
ling, konden we aan de survey beginnen. Later zouden de gegevens in een of andere 
vorm gepubliceerd worden. We werkten in twee groepjes van drie personen, telkens ge-
wapend met een korte - en een langegolf-UV-lamp. 
 
Persoon A bediende de lampen, persoon B bekeek de kleur en dicteerde, en persoon C 
noteerde de waarnemingen. Een voor een werden alle schuiven van de verzameling op 
een tafel geplaatst en werd de inhoud bekeken onder UV-belichting. Telkens werden de 
gegevens van het etiket overgeschreven en werd de fluorescentiekleur genoteerd. 
Voor de interpretatie van de kleur (want dat is toch enigszins subjectief) kozen we voor 
drie geroutineerde fluorescentie-waarnemers : Axel Emmermann, Gérard Barmarin en 
Richard Loyens. Voor de rest van de ploeg(en) zochten en vonden we een paar fervente 
verzamelaars van fluorescerende mineralen in kringen van FMS, MKA en ACAM. Elf keer 
bezochten we het KBIN, waarbij we in totaal niet minder dan 94 uren aan het fluorescen-
tie-onderzoek hebben gespendeerd. 
 
Een groot aantal specimens is daarbij door onze handen gepasseerd en we hebben een 
gedetailleerde lijst samengesteld van de Belgische fluorescerende mineralen uit deze wel 
vrij volledige collectie. Naar schatting hebben we ongeveer 2500 fluorescerende speci-
mens gevonden in de verzameling met Belgisch mineralen. 
 
Op 14 oktober 2008 werd de bewerkte lijst overhandigd aan het KBIN, waar we werden 
opgewacht door een eminent gezelschap : René Van Tassel (die de afdeling oprichtte), 

Michel Deliens en Her-
man Goethals, drie op-
eenvolgende conserva-
tors van de afdeling mi-
neralogie, die samen 
meer dan een halve 
eeuw de collecties be-
heerd hebben. 
 
Na een korte uiteenzet-
ting van het door Ri-
chard Loyens gedane 
werk overhandigde de-
ze de CD-ROM met alle 
gegevens aan Michel 
Deliens die, in de perio-
de van het onderzoek, V.l.n.r. Herman Goethals, Michel Deliens, Richard Loyens 
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zijn vrije zaterdagen opoffer-
de om ons toegang te verle-
nen. Herman Goethals heeft 
de taak op zich genomen 
om er een werkbaar instru-
ment van te maken. 
 
Nét op deze dag van de 
overhandiging startte er in 
het KBIN een tentoonstelling 
over 250 jaar natuurweten-
schappen. Het thema is de 
evolutie van het “Rariteiten-
kabinet” tot de moderne na-
tuurwetenschapper. Onge-
veer 250 jaar geleden legde 

de toenmalige Landvoogd der Nederlanden, Karel Van Lotharingen een verzameling aan 
van voorwerpen van “natuurhistorische waarde”. Na zijn dood kwam deze verzameling in 
handen van de stad Brussel en werd tenslotte, in 1846, ondergebracht in het KBIN. Een 
van de tentoongestelde items (waarvoor Professor Van Tassel een grote belangstelling 
aan de dag legde) was een bezoar. Dat is een lichaamssteen die kan voorkomen in de 
maag, darmen, nieren of gal van zoogdieren en de mens. Deze “stenen” zijn opgebouwd 
uit “biomineralen” die in het lichaam gevormd worden, zoals struviet, brushiet, whewelliet 
en andere. Professor Van Tassel heeft veel studie aan deze objecten gewijd en is een 
expert terzake. 
 
De term "bezoar" komt uit van het Perzische "pâdzahr" (رهزداپ),  wat zoveel betekent als 
“beschermer tegen vergif”. Vroeger werd een bezoar  beschouwd als een geneeskundige 
steen met magische krachten, o.a. tegen vergiftiging. Vele koningshuizen en hoogwaar-
digheidsbekleders hadden een bezoar in hun rariteitenkabinet. Professor Van Tassel 
heeft, zoals reeds eerder vermeld uitgebreid onderzoek verricht op de aanwezige stukken 
in het KBIN en was benieuwd naar de mogelijke fluorescentie van de bezoar. Natuurlijk 
had hij Axel gevraagd om UV-lampen mee te nemen naar het museum. Onze verrassing 
was groot toen bleek dat deze stukken fluoresceren, de buitenkant bruin tot gelig, zowel 
bij korte golf als bij midden golf. Bij de stukken waar we de  doorsnede konden zien, was 
er een duidelijke 
structuur van groei-
ringen : bruin en ge-
lig fluorescerende 
banden, afgewisseld 
met zeer dunne 
blauw fluoresceren-
de schillen. Verder 
onderzoek zou ons 
meer informatie kun-
nen verschaffen 
hoewel de fluores-
centie van minera-
len die ontstaan zijn 
in een intrinsiek or-
ganisch milieu ons 
niet echt mag verba-
zen.  

René Van Tassel en Richard Loyens 
in het gezelschap van een indrukwekkende  bezoar 

Verzameling bezoars van het KBIN 
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(verhouding Ca/Na). Barreriet is evenwel véél zeldzamer dan stelleriet. Historisch werd in 
de westerse wereld lang de Duitse naam epidesmien (Schwarzenberg, Saxen) gebruikt. 
Toen bleek dat de twee mineralen identiek waren behield men de naam stelleriet. 
 
Fysische eigenschappen : 
 
Splijting [010] perfect, [100] en [001] minder uitgesproken 
Kleur gebruikelijk wit maar ook 'zalmkleurig' oranje, bruin, rood, kleurloos, 

bruinachtig geel en bleek roze 
Dichtheid 2.12 - 2.13 
Optisch doorzichtig tot doorschijnend 
Vorm bolvormig, ronde bundels tot 12 cm; bolvormige radiaalstralige groepen 

vanuit een sterpunt; plaatjes {110}, {100}, {001} en {111} gebundeld tot 
waaiers. Tweelingen zijn niet bekend. Het is visueel moeilijk te 
onderscheiden van stilbiet. 

Hardheid 4.5 – tussen fluoriet en apatiet   
Luminescentie geen fluorescentie beschreven 
Glans glas- tot parelmoerglans (breukvlak) 
Magnetisme niet magnetisch 
Streek wit 
 
Stelleriet wordt heel vaak verward met stilbiet. Zorgvuldige analyses geven vaak aanlei-
ding tot het herdefiniëren van materiaal van bepaalde vindplaatsen. 
Stelleriet werd voor het eerst in 1909 beschreven door de Morozewicz en werd genoemd 
naar Georg Wilhelm Steller (1709-1746), Duitse wereldreiziger, zooloog en de ontdekker 
van de Komandorskiye (Komandoor) eilanden in de Bering Zee (Rusland). De type-vind-
plaats is in, Rusland - Kamchatka Oblast'/Yakutiya - Bering Zee - Komandorskiye Ostrova 
(Komandoor Eilanden) - Mednyi (Koper Eiland, Noordwest kaap). Een deel van het type 
specimen wordt bewaard in het natuurhistorisch museum van Londen in Engeland (speci-
men BM 1934,550). 
 

Georg Wilhelm Steller was de eerste wetenschapper die, in op-
dracht van tsaar Peter de Grote, Alaska bezocht. Zijn dagboeken 
waren jarenlang vermist, en werden onlangs teruggevonden in de 
archieven van de Russische Academie voor Wetenschappen in 
Sint-Petersburg. Hij was niet alleen mineraloog en all-round wetenschapper, maar ook de 
scheepsdokter aan boord van het Russische exploratieschip "St. Peter", dat uitvoer onder 
het gezag van kapitein Virus Bering voor exploratietochten van Alaska en Siberië. Hij was 
o.a. de ontdekker van "Steller's Sea-cow", een type zeekoe. 

 
Stelleriet komt vooral voor in holten en rekspleten in vulkanische gesteenten die verweerd 
zijn door de inwerking van hydrothermale oplossingen. Er zijn wereldwijd talrijke vindplaat-
sen, en we vermelden dan ook enkel een paar interessante en/of belangrijke vindplaat-
sen. 
  
• Prachtige grote (tot ongeveer 8 cm !) kristallen worden gevonden in talrijke districten 

van Maharasthra, India, o.a. Aurangabad, Jalgaon, Ahmadnagar, Jalgaon, Pune, Na-
sik District, Maharashtra, India. 

• Stelleriet van Gibelsbach, bij Fiesch, Wallis, Zwitserland werd pas onlangs als zo-
danig geïdentificeerd. Jarenlang werd het materiaal, ook in de vakliteratuur, steevast 
voor stilbiet versleten (om de verwarring compleet te maken wordt het in de Duitstalige 
literatuur "Desmin" genoemd). In Parker's "Die Mineralfunde der Schweiz" (1973) 
wordt nog volop gesproken over stilbiet (vermomd als "desmin"), terwijl in de nieuwe 
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versie "Mineralienlexikon der Schweiz" (H.A. Stalder et al., 1998) de stilbiet werd om-
gedoopt tot stelleriet. Reeds in 1866 werd het materiaal door Kenngott als stilbiet be-
schreven, maar in 1996 ontmaskerd door Armbruster et al. Stilbiet bevat normaliter on-
geveer 2 % Na2O, stelleriet van Gibelsbach bevat maar 0.19 % Na2O. Zelfs de weten-
schappers hebben gedurende meer dan 100 jaar beide mineralen dus met elkaar ver-
ward. 

• In 1904 werd in de buurt van Juneau, Alaska, USA, stelleriet in goedgevormde kris-
tallen aangetroffen als "bijproduct" bij de zoektocht naar goud (Spencer A., 1904). 

• Er zijn nogal wat belangrijke vindplaatsen van stelleriet in Australië. Er werden onder 
andere centimeters-grote kristallen gevonden op verschillende plaatsen in New South 
Wales, o.a. Coonabarabran, Gowen Co. en Glendowda Station, Tambar Springs, Pot-
tinger County, New South Wales, Australia. De ongetwijfeld allerbeste kristallen, lang-
bladig in korenschoofachtige aggregaten, licht roze tot fel oranje (12 cm) komen voor 
in vulkanisch gesteente in Garrawilla, nabij Gunnedah, Oxley Basin, New South Wa-
les, Australië. 

• Witte kristallen tot 5 mm die gevonden werden in Castiglione d'Ossola, in de buurt van 
Domodossola, tegen de Zwitserse grens aan, werden ook jarenlang voor stilbiet aan-
zien, maar werden, net zoals het materiaal van het in vogelvlucht nauwelijks 50 km 
verder gelegen Gibelsbach pas onlangs omgedoopt tot stelleriet. Stilbiet blijkt op deze 
vindplaats zelfs niet eens voor te komen. 

• Stelleriet vind je ook in de ontsluitingen langsheen de baan van Bosa naar Alghero, 
samen met een hele rits andere zeolieten (o.a. chabaziet, heulandiet) en mooie cal-
cietkristallen. Dit is een schitterende vindplaats, waar je gewoonweg niet naast de zeo-
lieten kunt kijken. Daarenboven is het gesteente vrij broos, zodat het weinig moeite 
kost om er specimens uit te bergen. 

• Ook Kazachstan heeft spectaculaire beige tot rozeachtige stellerietkristallen opgele-
verd, o.a. oranje-bruine kristallen tot 55 mm in de Sokolovski afzetting en in de Sarbay 
mijn, beide in Ridnyy, Qostanay District, Kazachstan. 

• In Malmberget, Gällivare, Lapland, Zweden komen heerlijke beige tot citroengele en 
groengele stellerietkristalgroepjes voor. 

• In de Verenigde Staten is vooral New Jersey goed bedeeld met stelleriet. In Fanwood, 
Somerset County worden sferische aggregaten gevonden tot 30 mm, en stelleriet 
wordt gevonden in de Braen Quarry, Haledon, Passaic Co., de Millington Quarry, Ber-
nards Township, Somerset Co., en de Houdaille Quarry , Springfield, Union Co.. 

Stellerietkristallen van Gibelsbach, Fiesch, Wallis, 
Zwitserland, met oktaëdrische fluorietkristallen. De 

stellerietkristallen zijn ongeveer 1.1 cm lang. 
Verzameling en foto © Christian Bracke.



 
210  Geonieuws 33(10), december 2008 

Radiaalstralig aggregaat van stellerietkristallen 
(4 mm). Gevonden in 1953 in de Kibblehouse 
Quarry, Perkiomenville, Marlborough Township, 
Montgomery Co., Pennsylvania, USA. 
Verzameling en foto © Karl Volkman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De specimens die deze maand worden aangeboden, werden verzameld door de auteur in 
de Kibblehouse Quarry van Highway Materials, Plant # 7 in Perkiomenville, Marlborough 
Township, Montgomery County, Pennsylvania, VSA. 
 
Deze openlucht-groeve produceert gebroken steen voor de bouwmarkt, en ook kalkpoe-
der gemaakt van de Trias Lockatong kalksteen. Dit gesteente werd lokaal thermisch om-
gezet tot contactmetamorf hornfels onder de invloed van de hitte van nabije diabaas-intru-
sies. Het brosse maar harde hornfels is gebroken door tektonische bewegingen en ver-
scheidene grote breuklijnen lopen doorheen het gesteente in de groeve. De breuken zijn 
opgevuld met scherpe brokstukken die aan elkaar gekit zijn door mineralen, meestal 
massief gevormd met af en toe een opening. De hydrothermale oplossingen waaruit o.a. 
de stellerietkristallen zijn ontstaan zijn waarschijnlijk afkomstig van nabije diabaas-
intrusies, en kristalliseerden uit in het koelere gesteente. 
 
Stelleriet komt hoofdzakelijk voor als massieve laagjes in fijne breuken met radiaalstralige 
kristalgroepen die van wand tot wand groeiden. In de openingen is stelleriet gelijkaardig 
op het gesteente afgezet en komt vrijstaand voor als parallelle plaatjes, gebundeld tot half 
bolvormige waaiers tot 10 mm met een glanzend vlak oppervlak als een glazen knikker. 
De kristallen zijn lichtbruin en doorschijnend. Soms zijn de plaatjes gebundeld tot schoven 
zoals vaak het geval is bij stilbiet. Zelden komen kleurloze doorzichtige individuele plaat-
vormige/prismatische kristallen tot 2 mm voor met vlakke/stompe beëindiging. 
 
Stellerietkristallen van Kibblehouse Quarry, Perkiomenville, Marlborough Township, Montgomery 
Co., Pennsylvania, USA. Verzameling en foto © Johan Maertens.  
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