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MKA-kalender
Vrijdag 4 september 2009
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.

Paul Van hee
"Vervalsingen"
Vervalsingen in de mineralogie zijn van alle tijden, en ze evolueren met de huidige 'mineralogische'
wereldmarkten (globalisering ?). Meer dan 10 jaar geleden werd in onze vereniging over dit onderwerp al eens een voordracht gegeven, maar alles is zodanig snel geëvolueerd, dat een volledig geactualiseerde versie noodzakelijk werd. Onder andere omwille van het openen van de "Chinese"
markt en de problemen met wat nu wordt aangeboden hebben we voor elke verzamelaar, en zeker
voor de beginnende verzamelaar een heleboel wetenswaardigheden samengebracht. Een verwittigd(e) man/vrouw is er twee waard...

Vrijdag 11 september 2009
Maandelijkse vergadering in zaal “ELZENHOF” in Edegem. Meer informatie over hoe je
er geraakt vind je verder in dit nummer.
19.00 h
19.30 h

20.15 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand worden specimens van proustiet van Imiter, Marokko
aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.

Martin Stolworthy
"Scotland and the Isle of Skye (UK)"

Het is voor de MKA en haar leden een waar genoegen deze sympathieke westerbuur nog eens te
kunnen begroeten als onze gastspreker. Martin is voor de meeste leden geen onbekende, niet in
het minst omdat hij ook enkele jaren als standhouder fungeerde op Minerant met uitsluitend mineralen uit het Verenigd Koninkrijk. Zijn voordrachten staan garant voor gezellige avonden, gevuld
met prachtige dia’s, de commentaar van een kenner en overgoten met typische Britse humor.
Uiteraard is deze voordracht in het Engels, maar dat mag geen probleem vormen vermits de beelden voor zich spreken.
Dit is de tweede poging van Martin om deze voordracht te komen geven, want exact een jaar geleden heeft hij door de brand in de kanaaltunnel op 11 september 2008, de overtocht niet kunnen
voltooien, en is hij onverrichterzake terug naar huis moeten keren. Hopelijk lukt de overtocht deze
keer zonder problemen !
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Zaterdag 12 september 2009
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.
Practicum en bespreking vakantievondsten
Op deze vergadering tonen we onze vakantievondsten of bespreken we onze ervaringen met betrekking tot mineralen zoeken of tot musea die we in de voorbije periode bezocht hebben. Alle apparatuur is aanwezig en iedereen kan er gebruik van maken.

In memoriam : Claus Hedegaard
Wie af en toe MINDAT raadpleegt zal het wel gelezen hebben : vrij onverwacht overleed op 16 maart
2009 Claus Hedegaard. Geboren in 1963, is hij
dus maar 46 jaar geworden. Hij leed al lang aan
chronische asthma en diabetes, en toen hij in Thailand een conferentie bijwoonde moest hij hals over
kop naar huis terugkeren wegens een hardnekkige
verkoudheid, en de combinatie van al die ziekten is
hem op korte tijd fataal geworden.
Hij werd geboren (en woonde het grootste deel
van zijn leven) in Aarhus, Denemarken, en was bij
heel veel mineralenverzamelaars bekend als een
van de meest vooraanstaande verzamelaars in
Denemarken. Van opleiding was hij bioloog, en
studeerde o.a. in Aarhus en woonde ook een tijd in California, USA. Ik heb hem zelf een
paar keer ontmoet in Tucson en ook eens op de beurs van Kopparberg, Zweden, waar hij
in het gezelschap was van David Shannon (een paar jaar geleden jammer genoeg ook
overleden) .
Vanaf het moment dat hij een rijbewijs had trok hij met een Volkswagen-busje naar ZuidZweden, waar hij als het even kon een ton of zo mineralen bij elkaar zocht en mee naar
huis nam. Jarenlang verzamelde hij op een speciale manier : hij trachtte van elke mijn of
groeve waar hij geweest was alle bekende species bij elkaar te krijgen. Hij werd ook mineralendealer, met een enorme keuze aan mineralen uit o.a. Scandinavië en Ivigtut Groenland.
[Rik Dillen]
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 20/9/2009 - 18/10/2009

De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html

12-13/9

B BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. Tel. 02 5387130
<leemansroger@hotmail.com> www.cmpb.net
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SAINT-PHILBERET-DE-GRAND-LIEU (44). Salle de l'Abbatiale. Ruil-beurs.
TIROLO/DORF TIROL. Raiffeisensaal Vereinshaus. 9-19/9-17 h. Beurs (M).
<cmm.meran@libero.it>
PERETICARA (PU). Sala del Minatore, Piazza Matteotti. Beurs (M-F).
<mauriziominerali@libero.it> www.pro-loco-perticara.it
IMSBACH-DONNERSBERG. Gemeindehalle. Beurs (M-F). <touristik@donnersberg.de>
WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
LA ROQUE D'ANTHERON (13). Salle des Fêtes Marcel Pagnol. Beurs.
ANNECY-MEYTHET (74). Salle Eugène Verdun. Beurs.
GERA. Klubzentrum Comma, Heinrichstraße. 10-16 h. Beurs (M-F). <www.geraermineralienfreunde.de>
WUPPERTAL-ELBERFELD. Stadthalle, Johannisberg. 11-17 h. Beurs (M).
<mail@schakel.de> www.vfmg-bergmark-wuppertal.de
SIEGEN. Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). <info@siegerlaender-mineralienboerse.de>
www.siegerlaender-mineralienboerse.de
SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, Soljanoi Pereulok 13. Beurs (M-F-J).
<info@gemworld.ru>
MOSS. Mossehallen, Nesparken. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<booking@mossemessa.no> www.mossemessa.no
INNSBRUCK. Stadtsäle, Univesitätsstraße. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
DEN HAAG. World Forum convention Center (ex-"Nederlands Congresgebouw"),
Churchillplein 10. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). < beurzen@mineralennlc.nl>
www.mineralennlc.nl
LORIENT (56). Espace Cosmau-Dumanoir. Beurs.
GRENOBLE-SEYSSINS (38). Salle du Prisme. Beurs. <bernardbrochier@yahoo.fr>
WASQUEHAL/LILLE (59). Salle Herman (stadscentrum). 10-19 h. Beurs (M-F-E).
GUILHERAND-GRANGES (07). Salle Agora. Ruil-beurs.
NEWARK (WINTHORPE, Notinghamshire). Newark Showground. 10-17/10-16 h. Beurs.
www.gemnbead.co.uk/events.asp
LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E).
<vesuvian@bluewin.ch>
DRESDEN. Messe, Halle 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristallgalerie.de> www.kristall-galerie.de
CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F).
PERL-BORG. Römische Villa Borg. 11-18 h. Beurs (E). <galerie-zauberwelt@web.de>
KÖLN. Cetrum Rathaus Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E).
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de>
www.frankenboerse.de
GROSSENLUDER. Bürgerhaus Großenlüder. 10-17 h. Beurs (M-F).
INGOLSTADT. Festsaal Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@compuserve.com>
www.exponaturundtechnik.de
ANGER. Hotel Thaller, Hauptplatz. 9.30-17 h. Beurs (M).
DOMODOSSOLA. Stationsbuurt. 9-17 h. Beurs (M). <gmossolano@libero.it>
VILLENEUVE-MINERVOIS (11). Salle polyvalente. Ruil-beurs.
TORINO. Polo Fieristico Lingotto Fiere, 1° Padiglione, Via Nizza 294. Beurs.
<immaginenatura@ageditrice.it> www.euromineralexpo.it
JABLONEC. Zaal Sportareal Strelnice, U Stadionu 3. 7-14 h. Beurs (M).
<petr.blahout@volny.cz>
ESCHWEGE. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <gwagner@web.de>
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DE OBERHOF. Haus des Gästes, Crawinkelstraße 2. 9.30-17 h. Beurs (M-F-mijnbouw).
FR BOSMIE-L'AIGUILLE (87). Salle G. Bizet. Ruil-beurs.
LU SANDWEILER. Centre Culturel, 18 rue Principale. 12-19/10-18 h. Beurs (E).
<info@precieux.lu>
SE VÄSTERÅS. Friidrottshallen, Kungsängsgatan 8. 10-17/10-16 h. Beurs (M-E).
<allan.ekberg@punkt.se> www.geonord.org/org/VAGS/show.shtml
CH GENEVE. PalExpo. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-E).
AT WIEN. Stadthalle, Halle E/ Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M), tentoonstelling "China".
<info@vmoe-wien.at> www.vmoe-wien.at
DK AARHUS. 10-17 h. Beurs (M-J). <claus @smyk-biks.dk>
DE DREIEICH. Bürgerhaus Sprendlingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M), tentoonstelling over de
groeve Messel. <y.r.wag@arcor.de> www.buergerhaeuser-dreieich.de
FR ROUEN (76). Halle aux Toiles (centre ville), place de la Basse-Vieille-Tour. Beurs (M-F).
<francois.petit3@club-internet.fr>
FR SOISSONS (02). Espace Claude Parisot, Avenue du Mail. Ruil_beurs
FR TOURNEFEUILLE (31). Le Phare, route de Tarbes. Beurs (M-F), tentoonstelling over
gletsjers. <francoise@geologie-tournefeuille.com>
FR SAINT-JULIEN-LES-VILLAS/TROYES (10). Salle polyvalente. Beurs (M-F-J-E).
<blanc.fils@cegetel.net>
NL EINDHOVEN. Opgelet : datum gewijzigd 25/10 !
DE GEBHARDSHAIN. Rathaus. 10-17 h. Beurs (M-J). <bergwerk@gebhardshein.de>
DE BAD SCHLEMA. Kulturhaus Aktivist. 10-16 h. Beurs (M).
DE LEHRTE. Kurt-Hirschfel-Forum, Burgdorfer Straße 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
<chris.gornik@t-online.de>
DE BÜHL. Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F); tentoonstelling over het
mijnbouwgebied van Wieden <jogi.hoerth@t-online.de>
FR AURILLAC (15). Centre Social du Cap Blanc, rue du Dr. Chibret. Ruil-beurs
DE OELSNITZ. Vogtlandsporthalle. 9-16 h. Beurs (M). <jkasasike@t-online.de>
www.vogtlanmineralienboerse.de
CZ NOVE MESTO NA MORAVE. Kulturni Dum, Tyrsova ul. 8.30-15.30 h. Beurs (M-F-J).
<vlasta.soldanova@nmnm.cz>
CZ MLADÁ BOLESLAV. Dům kultury, Dukelská 1093. 10-17 h. Beurs. <mingeo-mb@post.cz>
www.mingeo.wz.cz
DE BREMEN. Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. Beurs (M-F).
CH LUGANO. Expo-Halle Pregassona. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
DE ERDING. Stadthalle. 10-18/10-16 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
AT LINZ. Volkshaus Keferfeld-Öd, Landwiedstraße 65. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
AT VILLACH. Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
FR THIONVILLE (57). Salle Jean-Burger (bij theater). Beurs (M-F), tentoonstelling "Evolutie van
de mens".
FR L'ARBRESLE (69). Salle des Fêtes Claude Terrasse (RN7). Beurs.
DE NEUDORF (HARZ). Indianer Ranch (Wegehaus). 9-17 h. Beurs (M).
<haus-soyka@onlinehome.de>
DE MILTENBERG. Altes Rathaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F), tentoonstelling over zand.
<r.bast@t-online.de> www.miltenberger-mineralienfreunde.de
DE MANNHEIM-NECKARAU. Volkshaus Neckarau, Rheingoldstraße 47. 9-17 h. Beurs (M-F).
DE OELSNITZ-VOGTL. Vogtlandsporthalle. 9-17 h. Beurs (M). <Jkasiske@t-online.de>
DE VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messe. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
DK NÆSTVED. Naestved Hallen, Rolighedsvej 20. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
<hhmfossil@stofanet.dk>
CH LEISSIGEN. Hotel Kreuz. Beurs (M).
AT BRUCK/MUR. Eduard-Schwarz-Haus. 9-17 h. Beurs (M).
DE BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E).
DE DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Straße 30. 10-14 h. Ruil-beurs(M-F).
<angelika.hesse@naturkunde.dessau.de>
DE ERDING. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
FR L'UNION (31). Grande-Halle. Beurs (M-F), samen met andere culturele evenementen.
SK BRATISLAVA. Stredisko Kult. Nove Mesto. 8-16 h. Beurs. <jirkovitalos@centrum.sk>
CZ OSTRAVA. VSB TUO , Nová menza. Beurs (M). <milos.duraj@vsb.cz>
CZ PLZEN. Dum kultury Inwest. 10-17 h. Beurs (M-F e.a.). <pechova@dk-inwest.cz>
DE GÖPPINGEN. Stadthalle. Blumenstraße 41. 9-16 h. Beurs (M e.a.). <roland.esslinger@tonline.de>
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ERFURT. Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. 9-16 h. Beurs (M).
ARLES (13). Palais des Congrès. Beurs.
CHANIERS (17). Salle Municipale. Beurs.
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE/NANTES (44). Palais des Expositions, complexe Escall,
rue des Berlaguts.
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
<zanaschkamineralien@a1.net>
ULM. Danauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
FREIBURG-IM-BREISGAU. Messehalle 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <vfmgfbrg@aol.com>
DOMUSNOVAS (CI). Locali ex Monte Granitico, piazza Matteotti. Beurs
BRIG (Wallis). Simplonhalle. 8.30-17 h. Beurs (M).
HAMELN. Rattenfängerhalle. Beurs (M-F-E). <chris.gornik@t-online.de>
BLANKENBURG. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <gwagner@web.de>
HÖCHSTÄDT. ATV-Turnhalle, Sportpark Schlosshügel. 11-18 h.
<kontakt@atv-hoechstaedt.de> www.atv-hoechstaedt.de
ZWICKAU. Ballhaus Neue Welt, Leipziger Straße. 10-16 h. Beurs (M).
<miner_min@yahoo.de>
HORHAUSEN. Kaplan-Dasbach-Haus. Beurs (M-E). <mflinzner@t-online.de>
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F).
STEYR. ATV-Halle, Fachschulstraße 1. 9-17 h. Beurs (M-F).
'S HERTOGENBOSCH. "De Helftheuvel", Helftheuvelpassage 115. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).

en noteer alvast de volgende Belgische najaarsbeurzen :
7-8/11
7-8/11

BE
BE

21-22/11 BE
6/12

BE

LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). www.agab.be
MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer culturel, Rue Wilmet. 10-18 h. Ruil-beurs.
<francis.hubert@belgacom.net> www.quatrem.be
ANTWERPEN-LUCHTBAL. Metropolis. 12-18/10-17.30 h. Beurs (M-F-J-E).
<info@acam.be> www.acam.be
HARELBEKE. Cultureel centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6. 10-17 h. Beurs (M-F).
<stone-d-1971@hotmail.com> www.lithos-harelbeke.org

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.

26 en 27 september 2009 – van 10 tot 17 h
Internationale mineralenbeurs
World Forum Convention Center, Churchillplein 10 in Den Haag

 0172‐432289 ‐ beurzen@mineralennlc.nl ‐ www.mineralennlc.nl
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Mineraal van de maand
proustiet
Pierre Rondelez
Het mineraal van de maand is deze keer een heus
zilvermineraal, dat luistert naar de formule Ag3AsS3.
Het bevat ongeveer 65 % zilver. Sulfozouten zijn sulfiden met enkele specifieke structuurelementen, met
als algemene formule MxBySz. M stelt een metaalion
voor, zoals bvb. Cu2+, Pb2+ of Ag+, B is een semi-metaal, zoals bvb.As, Sb of Bi, en S is
zwavel (of soms ook wel selenium of zelfs tellurium). Er zijn een goeie 200 verschillende
sulfozoutmineralen bekend, en een van de spectaculairste vindplaatsen van super-zeldzame sulfozouten is ongetwijfeld de Lengenbach-groeve in Zwitserland.
Proustiet moeten we situeren in de proustiet-xanthoconiet-groep, met o.a. :
Ag3AsS3
Ag3SbS3
Ag3AsS3
Ag3SbS3

proustiet
pyrargyriet
xanthoconiet
pyrostilpniet

Hoewel proustiet en xanthoconiet dezelfde formule hebben en ook samen voorkomen (zoals bvb. in Imiter, Marokko), Blijkt uit de foto's die dit artikel begeleiden duidelijk dat beide
mineralen er totaal verschillend uitzien : proustiet is donkerrood en prismatisch, xanthoconiet geel en eerder tabulair.
De figuur hiernaast (naar Strunz en Nickel, 2001)
geeft de structuurformule weer van proustiet (in feite
die van pyrargyriet, maar de structuur van beide mineralen is zo goed als identiek). De bolletjes stellen de
zilverionen voor, de tetraëders ertussen de AsS3groepen. Voor meer details over de structuur verwijzen we naar de vakliteratuur.
Proustiet is trigonaal (puntgroep -3 2/m), met als roosterparameters a = 10.82 Å, c = 8.69 Å en Z = 6. Het
vormt meestal prismatische kristallen, uitzonderlijk tot
8 cm lang ! Ook komen rhomboëders en skalenoëders voor. In sulfidische ertsaders is het echter meestal massief. Tweelingvorming komt
frequent voor, met name volgens {10-11}, {01-12}, en zelfs drielingen volgens {12-31}.
Splijtbaarheid is duidelijk waarneembar volgens {10-11}. De breuk is conchoidaal tot oneffen, en proustiet is broos. De hardheid is 2 à 2.5 In de schaal van Mohs. De densiteit is
ongeveer 5.6.
Proustiet is vermiljoenrood wanneer het voor het eerst het daglicht ziet, maar het wordt
donkerder (en uiteindelijk bijna zwart)naarmate het aan licht blootgesteld wordt (door vorming van metallisch zilver). Het verdient dus aanbeveling om dergelijke specimens in
154
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een afgesloten doosje te bewaren waar geen licht bij kan, en ze zeker niet uit te stallen in
de vitrinekast ! De glans is wat moeilijk te determineren, maar situeert zich ergens tussen
een glas- en een metaalglans.
Proustiet komt samen met andere zilver- en ook met loodmineralen voor in of bij de oxidatiezone van hydrothermale sulfidische ertsafzettingen, vaak is het dus eerder laat in de
paragenese gevormd.
Binnen het kader van dit Geonieuwsnummer kan er geen sprake van zijn om zelfs maar
de belangrijkste vindplaatsen van proustiet op te noemen : we verwijzen daarvoor naar
onze geliefkoosde website MINDAT (www.mindat.org).
Proustiet werd genoemd naar een Frans chemicus, Joseph
Louis Proust, die leefde van 1754 tot 1826. Hij bracht zijn jeugd
door in Angers, en hij zette zijn eerste stappen in het vak scheikunde in de apotheek van zijn vader. Hij woonde en werkte ook
een tijd in Spanje. Het belangrijkste resultaat dat Proust boekte
was het weerleggen van theorieën van C.L. Berthollet, die niet
geloofde dat verbindingen tussen stoffen altijd in welbepaalde
verhoudingen gevormd worden. In 1799 publiceerde hij zijn
eigen hypothese over de stoechiometrie van chemische verbindingen.

Proustiet van Imiter, Marokko
Over de prachtige Marokkaanse zilvermineralen – zonder exacte vindplaats-vermelding –
hoorde ik voor het eerst op het einde van het vorige millennium, ik schat voorjaar 1997 of
1998, in het Zwarte Woud (of all places !). Een Duitse verzamelaar/handelaar/goede
vriend was nét terug van een Marokkaanse trip met een volgeladen bestelwagen met aanhangwagen. De inhoud : alle “klassieke” Marokkaanse specimens, zoals vanadiniet, bariet, galeniet, cerussiet uit Mibladen, epidoot, titaniet, apatiet uit de omgeving van Imilchil,
kleurrijke kobaltmineralen van Bou Azzer, malachiet en azuriet van Bou Bekker, Touissit,
naast een ganse resem fossielen.
Wat hij niet had meegebracht maar in Marokko bij verschillende handelaars aangeboden
had gekregen waren zilvermineralen van ergens in de buurt (sic) van Ouarzazate.
De glans in zijn ogen verhoogde merkelijk en zijn mondhoeken werden nogal vochtig
toen hij het had over fantastisch mooie, hoogglanzende zilverkrullen, centimeters groot,
gegroeid op acanthiet maar helaas tegen onbetaalbare prijzen. Ook had hij specimens gezien met bloedrode, kleine maar perfecte proustiet kristalletjes, terug tegen veel te hoge
prijzen, naast een aantal niet geïdentificeerde zilvermineralen, steeds volgens de verko-
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pers ter plaatse “unique, ça on ne verra plus, magnifique...” telkens aan, hoeft het nog
herhaald, onrealistische prijzen.
We zitten erbij, luisteren er naar, denken er het onze van en vergeten alles na een paar
glazen Weißbier vergezeld van “home made” Schnapps van, volgens de gastheer, 52°
(alcohol, niet temperatuur ), volgens ondergetekende kon het ook een beetje meer geweest zijn.
In de jaren erna duiken telkens analoge verhalen op, nu in artikels gepubliceerd in gereputeerde Duitse, Franse, Amerikaanse vaktijdschriften, geïllustreerd met prachtige foto’s
van de bewuste zilverkrullen, van acanthiet-boompjes en andere structuren, vermiljoenrode proustiet, oranjegele xanthoconiet-kristallen, lichtgroene chlorargyrietkristallen enz. We
leren terzelfdertijd de exacte vindplaats kennen : de Imiter zilvermijn, Boumalne-Dadés,
Ourzazate Prov., Souss-Massa, Draâ Region, Marokko. Van dan af gaat het met reuzenschreden vooruit en binnen de kortste keren kan de Imiter mijn tot de “klassieke” zilvervindplaatsen gerekend worden.
De lijst met mineralen uit de Imiter mijn is ondertussen uitgegroeid tot “indrukwekkend”,
niet in het minst door de ontdekking van imiteriet, een uiterst zeldzaam nieuw zilver-kwiksulfide, genaamd naar de type vindplaats. Eén groot nadeel blijft hangen: het aanbod is
erg schaars en de prijzen (veel) te hoog !
In de zilvermijnen van Imiter reeds een indrukwekkende lijst met een zeventigtal mineralen gevonden (voor imiteriet is het trouwens de type-vindplaats) :
acanthiet
albiet
anataas
anglesiet
aragoniet
arsenopyriet
azuriet
bariet
borniet
calciet
cattieriet
cerussiet
chalcopyriet
cinnaber
cobaltiet
covelliet

dickiet
dolomiet
erythriet
eugeniet
fluoriet
freibergiet
galeniet
gersdorffiet
glaucodoot
goethiet
hematiet
hemimorphiet
illiet
imiteriet
kaoliniet
kwarts

lavendulaan
linariet
löllingiet
luanheiet
malachiet
marcasiet
mimetiet
muscoviet
orthoclaas
pearceiet
polybasiet
proustiet
pyrargyriet
pyriet
pyrostilpniet
pyrrhotiet

rutiel
sideriet
smithsoniet
sphaleriet
stephaniet
sternbergiet
tetrahedriet
titaniet
ullmanniet
vaesiet
wulfeniet
xanthoconiet
zilver
zirkoon

De aangeboden specimens
Sainte-Marie-aux-Mines, zaterdag 26 juni 2008 rond de middag. Zoals (bijna) altijd op deze beurs in de Val d’Argent is het snikheet. Ik geniet van een natje op een schaduwrijk terras, de rest van mijn gezelschap weet van geen opgeven en is op mineralenjacht op deze
immense beurs, met standen verspreid over heel het stadje. Ik word ruw uit mijn dagdromen opgeschrikt wanneer mijn zoon en zijn partner, beiden met een brede grijns op het
gezicht, aan mijn tafeltje verschijnen. Hij draagt een vuile kartonnen doos, zij 2 koffie’s.
“Pa, heb jij je loepje bij je?” Natuurlijk heeft pa zijn loepje bij zich, wat voor een vraag is dit
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Polybasiet-XX met proustiet. Imiter mijn, Marokko. Verzameling en foto © Pierre Rondelez.

nu ? Mijn zoon Paul opent de bewuste kartonnen doos en een 40-tal zeer stofferige mineralen-specimens zien voor het eerst sinds lang het zonlicht. Bizarre grijszwarte metalen
brokjes op het eerste zicht ? Ik neem een van de grotere stukken, blaas er eens krachtig
op met een flinke kleine stofwolk als gevolg. Als een en ander gaat liggen fonkelen nu ontelbare kleine rode kristallen in het harde Franse zonlicht. Onder mijn loepje bewonder ik
op elk specimen tientallen hoogglanzende, perfecte proustiet kristallen gegroeid op microkristallijne galeniet vergezeld van kleine kwartskristalletjes en langprismatische arsenopyrietjes.
Blijkt dat ergens, half verborgen tussen al de grote witte tenten, een klein, bijna leeg,
standje staat met een vrij jonge sympathieke Marokkaanse handelaar. Zijn tafel is zo goed
als uitverkocht en tijdens een babbel vertelt hij aan Paul dat hij als geoloog verbonden is
aan de Imiter zilvermijn ! De stoffigere doos verschijnt van onder tafel na een beetje zoekwerk en de proustieten veranderen van eigenaar na het obligate afdingen. Zeer mooi materiaal aan een heel aanvaardbare prijs. Volgens mij de aankoop van de dag, temeer wanneer thuis, na grondig en langdurig reinigen, bij controle onder de stereomicroscoop blijkt
dat op vele stukken niet alleen proustieten aanwezig zijn maar ook het veel zeldzamere
zilver sulfide xanthokoniet. Kleine, oranjegele plaatvormige kristalletjes zitten her en der
tussen de proustieten. Op één specimen, dat prompt in eigen verzameling verdwijnt, zit
een vrij groot (sic) polybasiet aggregaat .
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De Imiter Zilver Mijn
Ligging
De Imiter mijn ligt op de Noord-Westelijke flank van de
Jbel Saghro, in de provincie Ouarzazate, ongeveer halverwege tussen de steden Boumalne de Dadés en Tinghir op de baan die Ouarzazate met Errachidia verbindt.
De mijn ligt op een hoogte van 1500 meter waar een semi-woestijn klimaat heerst.

Geschiedenis
De oudste geschriften die mijnbouw in dit gebied vermelden dateren van 840 na Christus.
In die tijd was afbouw hoogstwaarschijnlijk beperkt tot de rijkste, dagzomende zones.
Deze eerste ontginningen moesten noodgedwongen stopgezet worden wanneer, bij dieper uitdelven van de ertslagen, steeds meer problemen met opstijgend grondwater moesten overwonnen worden. Talrijke archeologische vondsten, een indrukwekkende dagbouw
en uitgestrekte storthopen getuigen van deze eerste exploitaties. Tijdens een campagne
met luchtprospectie - in 1951- wordt deze ontginning herontdekt en in kaart gebracht. Van
1951 tot 1956, start de Société Minière de l’Atlas Marocain (SMAM) een reeks geofysische campagnes met de nodige proefboringen, echter zonder overtuigend resultaat.
De ontginning van zilvererts wordt heropgestart in 1963 maar al in hetzelfde jaar stopgezet door het BRPM (Bureau de Recherches et de Participations Minières) en dat ondanks
een boring in de heuvel B3 die als resultaat een zilvervoorkomen van 515 g/ton aangeeft !
Parallel echter loopt een studie die aantoont dat ontginning van de antieke storthopen
economisch zeer rendabel is, het gaat immers over enorme reserves : 650.000 ton gesteente met een geschatte concentratie van 300 g/ton zilver. We mogen er niet aan denken wat een mineralogische schat al die eeuwen in die storthopen, niet eens zo ver weg
van de bewoonde wereld, verborgen zat.
In 1969 komt voor het eerst SMI (Société Métallurgique d’Imiter) in beeld. De zilverrijke
storthopen worden financieren. Talloze proefboringen, met deze keer concrete
interpretaties leiden in 1985 tot de lokalisatie van 3 belangrijke ertslichamen met een
totaal geschatte voorraad van 2.500.000 ton erts, met een gemiddelde Ag-concentratie
van 500 g/ton.
In 1997 wordt een
nieuwe, ultramoderne fabriek opgestart waar zelfs
het armste erts
(100 g zilver/ton)

158

Geonieuws 34(7), september 2009

nog rendabel verwerkt kan worden, wat de geschatte levensduur van de onderneming
gevoelig verlengt. Na ontdekking van Imiter 2 en aankoop van de site van Igoudrane,
mede door zijn eigenschappen (zeer hoog gemiddeld zilvergehalte en hoge zuiverheid
van het gewonnen zilver) wordt Imiter één van de 5 grootste zilverproducenten ter wereld.
Het rendement van de zilverwinning, waarmee een dergelijk bedrijf staat of valt, en
voornaamste indicator voor productiviteit, is in Imiter meer dan 93% (1 ton erts levert
gemiddeld 1000 g ruw zilver per ton op, wat 930 g zuiver zilver oplevert) waar de internationale norm 85% is. Tussen 1969 en 2000 produceerde de SMI 2400 ton zilver in
staven van 99.5% zuiver Ag. Tegenwoordig staat de productie op 250 ton zilver per jaar.
Het einde van de ertsvoorraad is voorzien (zonder nieuwe verrassingen) tegen 2010.
Onderzoek naar nieuwe rendabele ertslichamen in het gebied gaat onverminderd voort.

Dit is alles wat je als
toerist of mineralenverzamelaar te zien
krijgt van de zilvermijnen van Imiter. Hermetisch afgesloten gebied, geen kans op
toelating om mineralen
te zoeken... Foto ©
Rik Dillen (mineralogische reis van de MKA
naar Marokko 2007).

 De storthopen van de Imiter zilvermijn.
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Een duizelingwekkend zicht in de Imiter-mijn, toestand juni 2009... vers van de pers dus !
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Met de MKA naar
Freiberg
Raymond Dedeyne
Foto's Hugo Bender
Het was alweer een tijd geleden (sinds de
roemruchte Marokko expeditie van 2007) dat de
MKA nog eens een stapje in de buitenwereld
had gezet. Hierbij laat ik de tussentijdse MKAAway kaptochten buiten beschouwing, want die
tellen uiteraard nauwelijks mee (lap, ‘t zit er al
tegen van de tweede zin – RD, inbinden jongen
of anders hou je tegen het einde van de eerste
bladzijde geen lezers meer over!). De lokroep
van verleidelijke sirenen uit verre mijnen was
stilaan weer eens onweerstaanbaar geworden;
alhoewel die ter plaatse dan telkens weer een stel in het zwart geklede tandenloze oude
besjes blijken te zijn, weduwen van mijnwerkers die lang geleden aan een stoflong zijn
bezweken - maar kom: het is het idee dat telt. Wanneer de MKA dan begin dit jaar
aankondigde dat er een reis werd georganiseerd naar Freiberg, met op het programma
Terra Mineralia, diverse andere musea en een paar ondergrondse mijnbezoeken was mijn
besluit dan ook vlug genomen: daar moest ik bij zijn !

Donderdag, 21 mei 2009
’s Morgens vroeg om 09.00 start ik de wagen : afspraak om 19.00 in pension Hubertushof
in Freiberg….
“Get your motor runnin’
Headout on the highway
Lookin’ for adventure
Or whatever comes our way”
Ik laat “Born to be Wild” van Steppenwolf nog eens uit de boxen knallen. Van dat “adventure” moet je je op mijn leeftijd niet al te veel meer voorstellen. Dat is hoogstens de knagende onzekerheid of er daarginds op de hotelkamer wel een voldoend voorziene minibar
zal zijn – maar weeral is het de illusie die telt. Mijn GPS zegt 765 km, 6 uur 23 minuten rijtijd. Dat ligt redelijk in lijn met wat de gebroeders Bender mij hadden voorgehouden: rij pal
oost voor 800 km en je komt er vanzelf. Er zijn verkiezingen op komst: voor ik op de autostrade kom proberen kandidaten van partijen van alle kleuren van de regenboog zich
vooralsnog krampachtig glimlachend in de gunst van de kiezer te kronkelen. Tegen de tijd
dat je dit leest hebben de meesten daarvan al weer een stralende toekomst achter de rug.
Het gaat goed vooruit. Tanken en middagmaal op de E5 in Reinhardschain. Ik bestel mij
een gepanierte Seelachsfilet – je weet nooit wat ze je daarginds gedurende vier dagen
zullen voeren – en krijg iets met véél Panier en weinig Lachs. Terug de baan op: nog 371
km. Stralend weer, relatief weinig verkeer, droog wegvlak, niet al te veel wegenwerken en
130 km/uur max aanbevolen (who cares) snelheid. Tijd dus om de motor eens goed voluit
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 Een leuk motiefje voor een gordijn, niet ?

te laten gaan. Ik hou van landen die niet de helft van hun BNP uitgeven aan verklikkerapparatuur en aanverwant personeel om
automobilisten te pesten die het wat sneller willen laten vooruitgaan waar dat verantwoord is. Nog een koffie in Eichelborn, op
180 km van target. Hoe meer je naar het oosten vordert, hoe minder verkeer. Het landschap dat zich ontrolt is indrukwekkend:
glooiend groen in alle tinten van bossen en akkers, met daartussen opvallend gele koolzaadvelden die liggen te schitteren in de
zon.
Freiberg om 17.45 – ik had een berg verwacht of toch tenminste
iets van een heuvel, maar die zijn in geen velden te bekennen. Ik
vind het pension zonder veel moeilijkheden aan de rand van het
stadje: een deels omgebouwde boerderij met een heel arsenaal
aan tractoren en zware landbouwmachines op de binnenplaats.
Blijkbaar ben ik de laatst aangekomene van het MKA gezelschap.
Ik wordt ingekwartierd in éénpersoonskamer 225. Nogal Spartaans van uitvoering en het ruikt er zwaar naar ontsmettingsmiddel (hopelijk doen ze dat voor alle gasten en moet ik dat niet als
een persoonlijke belediging nemen). Het behang heeft een uitermate vreemd en stug reliëf: als je er even langs strijkt loop je het
risico op een schaafwonde. Geen minibar (een regelrechte ramp
kondigt zich al aan) en ter verwelkoming géén chocolaatje op het hoofdkussen. Maar
kom: alles is uitermate netjes en ik heb al véél erger meegemaakt (wat dacht je van een
supersize welkomstkakkerlak op het hoofdkussen ?) – we rooien het wel. En wat had je
bovendien méér verwacht voor 36,00 Euro per overnachting – ontbijt en
internetaansluiting inbegrepen? Verder aan de positieve kant is het bed uitermate ruim:
hier hoef je geen Viagra te nemen om te beletten dat je er ’s nachts onverhoeds uitrolt.
Briefing over het programma voor de volgende dagen door Guido, die daarbij tegelijk de
deelnemers aan elkaar voorstelt: Guido , Wally, Hugo, Paul, Rien en Rina, Peter en Taliet,
Ludo en ondergetekende, Raymond. Ik ben blij dat onze MKA opperboekenmeester er
niet bij is – niet dat ik iets tegen de man heb, integendeel – maar van zijn voordrachten
onthoud ik vooral dat hij zowat de onbedreigde houder is van het wereldrecord “voor gesloten museumdeuren staan” en ik ben niet naar hier gekomen om getuige te zijn van hoe
hij dat nóg wat scherper stelt. Er worden GSM-nummers uitgewisseld voor eventuele
noodgevallen. Blijkt dat Guido zijn nummer eerder per e-mail niet correct heeft doorgegeven: twee cijfers werden van plaats verwisseld. Iemand uit het gezelschap heeft het verkeerde nummer toch al eens uitgeprobeerd en kwam daarbij terecht in wat vermoedelijk
een etablissement is uit de lichtgeklede amusementssector. Guido haast zich te verontschuldigen en verzekert ons ten stelligste dat het hier een louter toevallige omwisseling
van cijfers betreft – wie zal het zeggen ?
Het pension heeft geen restaurantfaciliteiten en voor vanavond moeten we dus nog iets
zoeken. De keuze valt op het Azurro-Eiskaffee, voornamelijk omdat het binnen wandelafstand valt. Ze specialiseren in spaghetti- en pizzatoestanden (“specialisatie” is hier een
eufemisme voor ”iets anders kan onze kok niet”). Ik ga voor een pizza en tegen de tijd dat
ze die serveren weet ik al niet meer met wat, maar dat geeft niet want ze zien er toch allemaal hetzelfde uit. Paul vindt zijn spaghetti iets te kort gebroken en de cuisson mocht ook
iets korter zijn geweest (in mensentaal: té korte en té zachte slierten – teveel naar “Mijn
Restaurant” kijken laat duidelijk zijn sporen na). Ik vind overigens dat de pieren er boven162
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dien ook íets te chaotisch bijliggen. Ik bestel nadien nog een grote koffie (een
Kännchen zoals ze dat in de rest van
Duitsland noemen) en krijg een grote
“zjat” van minimum driekwart liter voorgezet. Peter vraagt of ze koffie hier ook in
emmers serveren. Alles bijeen dus geen
onverdeeld succes maar het was niet
duur en morgen gaan we (zonder de
minste twijfel !) toch elders eten.
Op de terugweg naar het pension worden
verhitte discussies gevoerd en kant en
klare oplossingen uitgedokterd over en
voor rekenlatten, logaritmetafels, de kans
dat éénzelfde plaats tweemaal overstroomt, de verwording van het hedendaagse onderwijs, overbetaalde voetballers en nog veel meer – alles in een tijdsGips-XX van Chihuahua, Mexico
bestek van hoogstens vijf minuten. Grumpy old men op zijn best. Om 22.30 zijn we terug in het pension. ’t Is een lange dag geweest en ik ben te moe voor nog veel Wein, Weib und Gesang. Ik neem niet eens de
moeite om de TV op te zetten – hier zullen ze waarschijnlijk toch niets anders uitzenden
dan “voor Boer en Tuinder” situaties. Hoog tijd dus om te gaan slapen – als tenminste dat
stel luidruchtige pensiongangers (VIP’s – Very Intoxicated Persons) op de binnenplaats
hun verdomde discussie willen staken. Vandaag nog niet één mineraal gezien (het kon
net zo goed een uitstap met MKA-Away zijn geweest), maar ik heb er alle vertrouwen in
dat dat morgen wel weer goed komt.
Wel te rusten.

Vrijdag, 22 mei 2009
Rise and shine om 07.30, want vanaf 08.00 wacht ons een uitgebreid zelfbedieningsbuffet. De gekookte eitjes worden op temperatuur gehouden op de verwarmingsradiator, keurig in het gelid. Te oordelen naar de hoeveelheid naar binnen gewerkte ontbijtgranen zitten er bij de MKA wel met een paar echte “cereal killers”. Ik kon tot nog toe geen internetaansluiting bewerkstelligen in mijn kamer/cel – er is niet eens telefoon. Dan blijkt dat ze
hier warempel al draadloos werken !
Gisteren kreeg ik bij het inchecken een briefje toegestopt met een stel toegangscodes.
Het was mij niet meteen duidelijk wat ik daarmee moest aanvangen – mijn computervaardigheden zijn na al die jaren het Mickey Muis niveau nog altijd niet echt ontstegen, de
schuld van een véél te goede secretaresse die het indertijd allemaal zoveel sneller en beter kon. Ik laat het briefje eerst zien aan mijn laptop; dan probeer ik het via de CD-lader in
te voeren; en ten einde raad stop ik het in zowat alle andere openingen van de portable
waarvan ik zelfs na jaren nog steeds niet weet waarvoor ze dienen – alles zonder het
minste resultaat. Totdat een (véél) meer PC-geletterde medereiziger mij er op attent
maakt hoe ik mits het intikken van drie codes uiteindelijk het gewenste resultaat bereik alles terug all blue sky. Later vind ik bij toeval het IT-zenuwknooppunt van het pension:
een onvoorstelbare wirwar van kabels en contactdozen, bedolven onder bergen stof op
een vlonder boven wat in de DDR-jaren waarschijnlijk de varkensstal (in de letterlijke zin
dan) moet zijn geweest – en toch werkt alles prima! Terwijl we het nu toch over PC’s
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hebben, hier is er eentje voor onze jeugdige lezertjes: wist je dat – als je een sneetje
(liefst niet-ontvette) ham in de CD-lader van papa’s of opa’s PC stopt – je een tekenfilmpje
te zien krijgt van Varkentje Knor en zijn vriendjes? Geen probleem als er geen ham in huis
is : met smeerkaas of een plakje (volvette) kaas werkt het ook – dan krijg je een verhaaltje
van Koetje Boe en haar vriendinnetjes. Probeer je het eens bij papa of opa - je zult zien
hoe verrast ze zullen zijn !
Vandaag staat er één hoofdpunt op het programma: bezoek aan het mineralenmuseum
Terra Mineralia. In het gerestaureerde Schloss Freudenstein in het centrum van Freiberg
werd de uitgebreide mineralencollectie van Frau Dr Erika Pohl-Ströher ondergebracht.
Iets voor tienen staan we met zijn allen – de dames uitgezonderd, want die komen hier
pas morgen - voor de poort van het kasteel. De restauratie is bijzonder smaakvol uitgevoerd – het meest opvallende zijn voor mij de talloze grote dakvensters hoog boven ons
die mij doen denken aan de ogen van reuzencyclopen. Alleen jammer van de nieuwgebouwde ingang annex receptie waar de Duitsers er duidelijk weer eens niet in slagen hun
passie te verbergen voor betonconstructies die minstens een paar flinke tankoffensieven
en mogelijks zelfs een lichte atoomaanval kunnen weerstaan.
Guido heeft de tickets reeds vooraf besteld en thuis gestuurd gekregen. Enkelen onder
ons schaffen zich aan de kassa voor 3,00 Euro eerst nog een Fotoerlaubnis aan – waar
overigens voor de rest van het bezoek niemand nog naar vraagt. Voor het
museumbezoek is een standaardrondgang uitgewerkt die in principe van boven naar
beneden loopt: je neemt de lift naar de bovenste verdieping waar je eerst in de
Amerikazaal en vervolgens in de Azië/Australiëzaal terechtkomt. Een verdieping lager
wachten dan de Afrika- en Europazalen. Helemaal terug beneden is er tenslotte nog de
schatkamer met edelstenen, uitzonderlijk grote kristalgroepen en meteorieten. Ter plaatse
is dat misschien niet onmiddellijk allemaal even duidelijk – maar eens terug thuis ontdek ik
dat het allemaal klaar en uitvoerig was beschreven op het inkomstticket: eens te meer is
ook hier de handleiding dát wat je leest nadat alles anders heeft gefaald. Niets belet je
echter van je bezoek in omgekeerde (of voor de chaoten onder ons zelfs totaal
willekeurige) volgorde af te werken – in bepaalde gevallen kan dat zelfs zijn voordelen
hebben.
Heb je je ooit urenlang mateloos opgewonden over die dame met haar schelle stem, zo
enerverend dat je er béarnaise mee kunt laten schiften en die haar hele bezoek aan
ongeveer dezelfde snelheid als de jouwe afwerkt ? Of die dikke man die je steeds maar
voor de voeten blijft lopen met zijn twee kleine gemene kraaloogjes die misdadig dicht opeen staan, minstens drie speknekken en bloemkooloortjes zonder lelletjes ? Of die opdringerige meute schoolkinderen die je steeds maar weer brutaal van je stek blijven weg
drummen ? (begrijp mij niet verkeerd: ik hou van kindertjes, vooral op de ochtendboterham met een lekker flinterdun krokant korstje er om heen en een vleugje ketchup). “Go
against the flow” en zo hoef je ze allemaal slechts éénmalig en kortstondig mee te maken
en kun je urenlange ergernis vermijden. Wij besluiten echter van met de stroom mee te
gaan.
Wat je hier te zien krijgt is effenaf verbluffend: duizenden specimens die enkel te beschrijven zijn met termen in de absoluut overtreffendste trap staan keurig en smaakvol opgesteld. Een volledig overzicht krijgen, laat staan beschrijven van alles wat hier staat is uiteraard volslagen onmogelijk in het bestek van enkele uren. Bovendien moet je er ook rekening mee houden dat er na een eerste periode van verbazing onvermijdelijk verzadiging
optreedt. Voor wat volgt zal ik mij dan ook beperken tot een reeks willekeurige persoonlijke indrukken – een uitermate kleine greep uit het immense aanbod. Ik zal mij ook onthouden van allerhande historische en technische details terzake: dat werd mij al voorgedaan
164

Geonieuws 34(7), september 2009

door de gebroeders Bender in hun – overigens excellente - bijdrage in de Geonieuws van
februari 2009.
Om alle misverstanden van meet af aan te vermijden: het gaat hier kortweg over
superspecimens – noch min noch meer, niets anders, geen discussie, geen gezever. Hier
geen gemier met piepkleine kristallen die pas te voorschijn komen na inzetten van
minstens drie in serie geschakelde microscopen. Ik ga nu niet suggereren dat
micromounters zonder uitzondering mietjes zijn – ik ken er minstens één die dat niet is –
maar échte mannen gaan toch voor grote kristallen (en Jupiler)? Let wel, elk zijn meug:
wie onder het motto “kleiner is beter” tevreden is met iets petieterigs moet dat voor mij
vooral niet laten – maar ik geef zelf de voorkeur aan wat ik duidelijk kan vasthouden en
dat geldt niet alleen voor mineralen. Liever één specimen dat op zijn eentje alleen al een
B of C cup vult dan tien die met zijn allen nog in een AA cup liggen rond te zwalpen zou ik
zo zeggen.
Hier ook geen specimens met mineralen die zo zeldzaam zijn dat je ze zelfs niet meer op
de matrix terugvindt: ook de pur sang systematieker zal hier niet echt aan zijn trekken
komen. Evenmin overdreven gegoochel met heelder studio’s vol lampen en filters om op
zichzelf verlepte specimens er toch nog enigszins acceptabel te laten uitzien:
fluorescentie wordt hier wel behandeld maar is herleid tot een kleine maar smaakvolle
ruimte waar een paar honderd specimens beurtelings met wit licht, korte en lange UV
worden belicht. Ik realiseer mij dat ik met bovenstaande de zelfzoekers, micromounters,
systematiekers en fluofreaks – zowat 95% van de MKA bevolking - danig tegen de haren
in strijk; maar die komen zo al genoeg aan hun trekken. Laat het nu voor één keer maar
gaan over grote – zelfs onfatsoenlijk grote – kristallen. En per slot van rekening geldt tot
nader order in dit land nog steeds (min of meer) vrijheid van opinie - ieder heeft recht op
m’n eigen mening.
Reeds vanaf de eerste zaal (die van Amerika) wordt je zonder voorafgaande verwittiging
bedolven (figuurlijk uiteraard) onder de superstukken. De reactie is navenant: je wordt als
het ware naar de vitrines gezogen en ik wed erop dat hier avond na avond een ploeg
schoonmaaksters moet worden
ingezet om het kwijl van de
voorbije bezoekdag op te dweilen. Nagenoeg alle klassieke locaties zijn vertegenwoordigd –
ik onthoud vooral de spectaculaire specimens uit Elmwood,
Tennessee.
Vandaar kom je in de spiksplinternieuwe Azië/Australië zaal,
die pas op 17 april dit jaar geopend werd (vermoedelijk met
het oog op het nakend bezoek
op 22 mei van een delegatie
van een mineralenvereniging uit
België). Hier valt al enige onbalans in de verzameling op : van
de circa 1200 stukken komt het
leeuwenaandeel uit China met
o.m. ettelijke duplicaten van pyromorfiet uit Daoping, terwijl
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Australië nogal stiefmoederlijk behandeld is met amper één vitrine die dan nog grotendeels met crocoiet uit Dundas, Tasmanië en opaal gevuld is. Waarschijnlijk heeft één en
ander te maken met de beschikbare toeleveraars uit de betrokken bronnen – ik wed dat
Berthold Ottens wel ergens achter het Chinese overaanbod zal zitten. Een Chinese reuzengeode met fluorietkristallen werd vakkundig nagebouwd. Ettelijke Indië-vitrines steken
- zoals geredelijk mocht verwacht worden – barstensvol spectaculaire Deccan Trap/Poona
associaties : stukken van méér dan een meter diameter zijn hier geen uitzondering. Uit de
Mawi mijn, Laghman, Afghanistan noteer ik een reuzengroot pollucietkristal van zowat
25x25x25 cm met als toemaatje nog een royale hoeveelheid albiet, kunziet en lepidoliet.
Mocht ons aller Zeolineke Van Dyck erbij geweest zijn dan kreeg ze hier zeker gegarandeerd een appelflauwte. In veel verzamelingen zou zelfs de matrix met begeleiders alléén
al niet misstaan.
We zijn hier echter niet alleen om te kijken maar ook om te leren. In veel gevallen kan ik
de inhoud van de etiketten bij de stukken vergelijken met de (meestal wel een ietsje
kleinere) specimens die ik in mijn eigen verzameling heb. Ik kocht ooit een gebande
varisciet uit Australië van een kerel die mij eerst de vindplaats niet wou geven omdat dat
concurrentie zou aanlokken – totdat hij na lang uithoren schoorvoetend liet uitschemeren
dat het wel eens in de buurt van de Kambalda mijn in Western Australië zou kunnen
geweest zijn. Ik geloofde er geen zier van maar nam dan toch maar nota – maar hier blijkt
dat tegen alle verwachting in ook nog eens correct te zijn! Van dezelfde kerel kocht ik ooit
ook nog eens een groot zwart toermalijnkristal op matrix uit de Yinnietharra mijn, Pilbara,
Western Australië. Hij beweerde dat het om povondraiet ging (een ijzerrijke
toermalijnvariant) – terwijl ik met het meer courante schorl al lang tevreden zou zijn
geweest. En warempel…eens te meer krijgt hij hier gelijk! Ik ga het nu niet zo ver drijven
dat hij daarmee in mijn ogen betrouwbaar is geworden, dan toch wel een stuk minder
onbetrouwbaar.
De Afrikazaal start met Marokko. Onder de vele specimens uit de Imiter zilvermijn
onthoud ik vooral een 30x20x20 cm aggregaat van grote, uitermate goed gevormde
acanthiet kristallen: nu begrijp ik beter waarom ze daar in 2007 een rondzwervend MKAgezelschap liever niet wilden binnen laten. Katanga moet het stellen met één enkele
dubbelvitrine en om een of andere vreemde reden zijn die specimens doorgaans klein en
niet echt goed te noemen. Dat wordt dan echter weer ruimschoots goedgemaakt bij de
talloze Tsumeb vitrines, waar de collectie werkelijk op haar best is. Ik heb zó al een zwak
voor smithsoniet in al zijn vormen en kleuren maar wat ik hier te zien krijg is echt om
duimen en vingers af te likken. Bij de typische botroïdale associaties van heterogeniet op
calciet rhomboeders houden ze hier nog vol dat het werkelijk om heterogeniet gaat. Ik had
mij eerder al laten overtuigen om mijn label te veranderen naar goethiet maar dat zal ik nu
toch nog even in beraad houden. De typisch purperen specimens uit Sandamap, Karibib,
Namibië staan bij mij al jaren onder de naam purpuriet bekend – maar hier staan die
geboekstaafd als het mij onbekende heterosiet. Later leert MinDat mij echter dat dit de
eindtermen zijn van een continue overgangsreeks van Fe(3+) naar Mn(3+) fosfaat – dus
al bij al toch niet zo’n immens verschil. De collectie descloiziet specimens uit Aukas,
Namibië slaat alle verbeelding: nooit vermoed dat die individuele kristallen zo onbeschaamd groot konden worden! Veel schorl specimens ook uit Erongo, Namibië die ze
hier allemaal hardnekkig als schorl-foitiet omschrijven.
Ondertussen zijn we in de Europazaal aangeland. De Roemeense mijnen zijn hier sterk
vertegenwoordigd, met Cavnic en Herja op kop. Ik leer dat begeleidende calciet op Cavnic
specimens in werkelijkheid nogal eens dolomiet blijkt te zijn: ik moet thuis dringend eens
wat HCl-oplosbaarheidstesten uitvoeren op mijn Cavnic specimens en waar nodig de labels aanpassen. Op de recente Minerant liet een verkoper mij trots een sideriet macrokris166
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tal uit Bolivie zien van zo’n twintig cm – volgens hem het grootste ooit gezien. Die moet
dan maar dringend hier eens komen kijken: één enkele vitrine wordt helemaal ingenomen
door een reuzenassociatie van siderietkristallen uit Turti, Roemenie van elk om en bij de
30 cm. De zwarte kleur van de halfbolvormige associaties van dunne evenwijdige calcietkristallen uit Herja – waarvan ik er net zo eentje thuis heb – blijkt veroorzaakt door ingesloten jamesoniet en niet door antimoniet. Ook de subcollecties van Dalnegorsk en Kazakstan moeten voor niets onderdoen.
West en Zuid Europa daarentegen zijn nogal stiefmoederlijk behandeld. Van Duitsland
zelf is er geen enkel stuk te zien, maar dat is slechts tijdelijk: er is een nieuwe zaal in
voorbereiding voor exclusief Duitse specimens – opening is verwacht in 2010. Voor
Frankrijk, Italië, Spanje en vooral het Verenigd Koninkrijk is dat veel minder begrijpelijk:
mineralogisch zijn die stuk voor stuk heel wat interessanter dan wat je hier uit de vitrines
zou geneigd zijn af te leiden. Toch gauw nog wat nota’s nemen, niet dat ik mijn labels onmiddellijk zal veranderen – maar alle aanvullende informatie is welkom. De begeleider van
de klassieke andradiet var. demantoiet uit Val Malenco, Italië heet hier palygorskiet in
plaats van mijn minder accurate “asbest”. De felgroene kleine bolletjes, samen met lichtblauwe calciet (of aragoniet?) kristallen op witte matrix uit Laurion, Griekenland worden
hier geacht philipsburgiet te zijn, een fosfaat/arsenaat van koper en zink – toch niet zó ver
van mijn label “adamiet var. cuproadamiet”, een zinkarsenaat. En daarginds staat nog een
groot specimen van wat ik mij herinner als devillien met gipsnaalden op calciet skalenoëders uit Canaveilles, Languedoc-Roussillon, Frankrijk – alleen zijn ze hier iets minder categoriek wat de naam betreft en ze houden het dan maar tussen langiet, een kopersulfaat
en devillien, een vrij gelijkaardig calcium/kopersulfaat.
Zo zijn we tenslotte in de “schatkamer” op de benedenverdieping beland. In vergelijking
met alle voorgaande is alles hier nog eens extra groot – alhoewel dat ondertussen niet erg
meer opvalt: ons verzadigingspunt is nu duidelijk bereikt. Wél zeer opvallend is een grote
malachiet uit de Star of the Congo mijn (bij ons beter bekend als "Mine de l'Etoile"), Lubumbashi, Katanga: een stel fors bemeten stalagmieten op matrix staan zij aan zij, lieder-
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lijk suggestief in volle erectie alle obsceen naar eenzelfde punt in de verte gericht. Ik denk
dat het hier de mannetjesvariëteit betreft en dat ergens verderop - maar voor ons net uit
het zicht - een aantrekkelijk specimen vrouwtjesmalachiet moet staan. Iemand merkt terecht op dat zoiets op een tentoonstelling in de USA echt niet zou kunnen.
Als sluitstuk is er nog een afdeling meteorieten en aanverwante toestanden. Wel interessant om zien wat er vanuit de ruimte zo allemaal onverhoeds op je kop kan vallen – maar
voor de rest toch niet echt aan mij besteed. Als leek zie ik doorgaans niet het verschil tussen een metaalmeteoriet en een stuk schroot: ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat
een ietwat ervaren smid er op een verloren namiddag een flink stel van kan ineenflansen.
In de receptieruimte zijn de gebruikelijke prularia te koop. Ze hebben er ook wat boeken
en een kleine selectie mineralen die goed maar niet echt zeldzaam en wél schromelijk
overprijsd zijn.
Dat was het dan, tenminste toch voor vandaag want hier kom ik zeker ooit nog terug.
Moesten ze mij vragen om een quotering te geven tussen nul en tien dan was dit minstens een zevenendertig. Dit is een absolute must voor elke ernstige mineralenverzamelaar: wie zich daarvoor wil laten doorgaan zou – naar analogie met andere toestanden –
minstens éénmaal in zijn/haar leven Terra Mineralia moeten hebben bezocht.
Ik weet wel dat het de dag van vandaag bij nogal wat verzamelaars bon ton is om zich bij
dergelijke manifestaties schamper uit te laten over ergerlijke kapitaalsconcentraties, prijsmanipulaties en dies meer - enkele hedendaagse Amerikaanse fenomenen en enige afgunst zullen daar wel niet vreemd aan zijn. Dat een collectie van dergelijk formaat en kwaliteit op dergelijke manier publiek toegankelijk wordt gemaakt is op zich echter al méér
dan lovenswaardig. Voor hetzelfde geld was ze in Amerikaanse handen terechtgekomen
en - na te zijn gepubliceerd over minstens 25 gratis extra fotonummers van een bekend
mineralogisch tijdschrift - particulier verkocht voor exorbitante prijzen en aldus voor
eeuwig gefragmenteerd en onbereikbaar voor het verzamelend publiek. Enige gelijkenis
met gelijkaardige bestaande toestanden is hierbij totaal niet uitgesloten – een goede verstaander, enz, enz. Misschien is de hele opzet hier en daar lichtjes uit balans: wat teveel
van het ene en te weinig van het andere – maar wie zijn wij om te oordelen hoe iemand
anders’ privé-collectie er zou moeten uitzien ?
Toch is er één ernstig minpunt: in de hele collectie is er geen enkel – maar dan ook niet
het minste – Belgisch mineraal te zien! Ik meen nog even de eer te kunnen redden wanneer ik in één van de Afrika vitrines een specimen (Wessels Mine, Hotazel, Zuid Afrika)
opmerk dat als het mij volslagen onbekende “plombieriet” te boek staat. Bovendien zitten
er op de matrix nogal wat begeleidende loodmineralen – de link is dus duidelijk: dat zal
wel één of ander zeldzaam loodmineraal zijn, genaamd zijn naar ons eigenste Plombières! Helaas, driewerf helaas: als ik er later MinDat even op nazie blijkt dat een calciumsilicaat te zijn, genaamd naar Plombières-les-Bains in de Franse Vogezen. Zelfs dát kon er
dus niet af…. Maar laat ons de hoop niet opgeven: wie weet zijn er voor na de nieuwe
Duitse zaal in 2010 misschien al plannen in de maak voor een exclusief Belgische zaal
voor 2011 ?
Nóg een treffende afwezigheid: de hele tentoonstelling door vallen uraniummineralen op
door hun afwezigheid. Waarschijnlijk is dit om redenen van veiligheid/gezondheid – maar
mogelijks ligt de gevoeligheid voor al wat radioactief is in deze kontreien nog eens extra
hoog (een vermoeden dat overigens over de volgende dagen van ons bezoek steeds sterker zal worden). O ja – en voor ik het vergeet: teneinde het “steentjes kijken ” toch niet té
monotoon te maken zijn er her en der over de expositieruimte verspreid nog tal van diamontages, filmvertoningen en audiovisuele displays waar zowat alles behandeld wordt
168
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wat met mineralen in verband staat.
En zo staan we uiteindelijk enigszins verdwaasd tegen half drie terug in de buitenwereld
met de ogen te knipperen tegen de zon. Het weer is droog maar tegelijk koud en schraal.
Guido vraagt of we dorst hebben. Wat had je gedacht: is de paus katholiek, slaapt Dolly
Parton op haar rug ? Nu de spanning van ons is afgevallen hebben we natuurlijk razende
honger én dorst ! Het is echter al laat na de middag en bijgevolg niet gemakkelijk om iets
eetbaars te vinden. Uiteindelijk moeten we ons tevreden stellen met een staande lunch
van droge koeken voor de vitrine van een Konditorei. De dorst wordt gelest op het buitenterras van de Ratskeller op de Freibergse Grote Markt. Dat gebeurt wel met de nodige
stijl: in de gevel zijn twee grote specimens fluoriet en bariet met galeniet ingemetseld. Helaas (gelukkig ?) heeft niemand kapgerief bij. Eerst wordt er nagekaart over alles wat we
vandaag te verwerken kregen, en dan komen de verhalen boven – van langs om sterker
en ongeloofwaardiger. Zo leer ik dat kanaries niet alleen bij de mijnbouw zouden zijn ingezet (als ze zich raar gedragen is er mijngas in de buurt) maar ook in de vulkanologie (als
de kleur omslaat van geel naar bruin wordt het te warm) ?!?
Nadien nog een korte stadswandeling. De huizen hebben nagenoeg allemaal een eigen
specifieke stijl – alles ziet er zeer netjes en pittoresk uit. Dat is wel niet altijd zo geweest:
volgens insiders is hier pas de laatste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd om de stad
te laten heropleven. Zo werd Freiberg van een vuil en smerig ingeslapen DDR-provincienest een duidelijk toeristisch ogend stadje met bovendien ook nog eens een belangrijke
studentenbevolking. Hier en daar is in een zijstraatje nog een typisch grauw blokkendoosgebouw uit de tijd van het communistisch paradijs te zien (of liever: niet om aan te zien) –
maar ook hier zal restauratie wel niet lang meer op zich laten wachten. Spijtig wel van de
graffiti die zowat overal op zowel oud als nieuw zijn aangebracht.
We gaan de dames ophalen in het pension en dan wordt het tijd voor een stevig diner. De
eerste keuze valt op het café-restaurant Schwanenschlosschen dat er veelbelovend uitziet temidden een grote vijver waarin joekels van karpers rondzwemmen. Daar is echter
alles volzet maar we reserveren dan maar meteen voor de volgende dag. Voor vandaag
valt onze keuze tenslotte op restaurant Genuss im Schloss, op de binnenkoer van
Schloss Freudenstein.
Ze serveren hier Bärlauchsuppe – volgens Paul een echte delicatesse. Het eten daarvan
is echter niet geheel zonder gevaar: Bärlauch (daslook) kan gemakkelijk verwisseld worden met meiklokjes, waarvan ik inderdaad weet dat ze een sterk hartvergif bevatten. Toch
zie ik - zelfs met mijn beperkte kennis van botanie - niet direct in hoe je Allium ursinum
(daslook) zou kunnen verwisselen met Convallaria majalis (meiklokjes) – maar met een
zatte Duitser die na een nacht bier hijsen snel nog wat Bärlauch in het bos wil gaan plukken weet je natuurlijk nooit. Nochtans zijn er in ons gezelschap nogal wat die bereid zijn
het noodlot te tarten want de Bärlauchsuppe vindt veel afnemers. Ik neem zelf aspergeroomsoep: ik zie niet in hoe zelfs een ladderzatte Duitser asperges met iets gelijkaardigs
doch giftigs zou kunnen omwisselen. Noem mij gerust onavontuurlijk, maar liever blode
jan dan dode jan. En wie dacht je dat er anders dit verslag zou schrijven ?
Toch zien ze na de soep er allemaal nog even gezond en wel uit – tenzij natuurlijk Convallaria een traagwerkend gif zou zijn? Taliet slaat wel even in paniek als Peter aankondigt dat hij even de frisse lucht in moet – maar dat blijkt dan weer om een sigaret te roken.
Na de soep neem ik risotto met Meeresfrüchtenragout en die smaakt me uitstekend. Tijdens talloze zaken- en andere reizen in Duitsland had ik tot nog toe
nooit/nie/never/jamais/nunca iets onder de tand gekregen waarvan ik dacht “dat wil ik nog
wel eens eten” (het omgekeerde daarentegen is wél waar) – maar vandaag hebben ze
duidelijk wél het verschil gemaakt en het proefondervindelijk bewijs geleverd dat Duitsland
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er culinair is op vooruitgegaan! Ze zijn echter wel niet zuinig geweest met de uien en ik
hoop verholen dat dat geen kwalijke gevolgen zal hebben: de ontwikkeling naar homo sapiens mag dan wel duizenden eeuwen hebben geduurd, ervaring daarentegen leert dat de
volgende stap naar homo flatulensis zéér vlug is gezet.
Terug in het pension staat de parking afgeladen vol zodat we ons tussen de landbouwmachines in moeten wringen. Met zoveel volk vrees ik het ergste voor deze nacht maar het
wordt tegen alle verwachting in vrij gedisciplineerd. Ik ben behoorlijk moe na al de overweldigende indrukken van de dag – dat Wein, Weib und Gesang houden we maar tegoed
voor morgen.

Enkele leden van het illustere gezelschap. Let op de pijl rechts op de foto.
Hierover meer... in de volgende aflevering...
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 Deel van het illustere MKA-gezelschap
 Enkele stoere malachieten met een zekere reputatie... Verzameling Terra
Mineralia.
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Calciet-XX van de Elmwood mine,
Carthage, Smith Co., Tennessee,
USA. Verzameling Terra Mineralia.

Calciet-XX van China. Verzameling
Terra Mineralia.

Fluoriet-XX met kwarts van China.
Verzameling Terra Mineralia.
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