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Noteer nu al in je agenda

MINERANT 2010
8 en 9 mei 2010
Antwerp Expo

MKA-kalender
Vrijdag 6 november 2009
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.

Paul Bender
"De MKA in actie"
Op deze avond toont het mineralogisch duizendpootduo Bender & Bender u de crème de la crème
uit hun eigenste videomateriaal. We gaan samen op stap met de MKA, en krijgen een boeiend,
pakkend, educatief, onderhoudend, humoristisch … kortweg een uniek overzicht dus van onze
kring sinds de “sluiting van Sint-Job” tot heden. Was u (niet) aanwezig op één van onze wonderbaarlijke visvangsten - oeps... sorry - uitstappen, smakelijke etentjes, miraculeuze Minerants of
leerrijke vergaderingen ? Dan kan en mag u deze avond gewoon niet missen. Allen daarheen dus !

Vrijdag 13 november 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 fornaciet van Arizona, USA aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.

Bart de Weerd
" Mineralen uit het district Bergslagen (Zweden)"

Deze avond verwelkomen we met veel plezier onze sympathieke noorderbuur Bart, die ons deze
keer meeneemt naar het district Bergslagen in Zweden. Dit gebied, gelegen ten noorden van de
grote meren Vännern en Vättern, was het grootste mijnbouwgebied van Zweden, met talloze, vaak
nu niet meer in gebruik zijnde, mijnen. In veel van die mijnen werden de ertsen gedolven uit een
“skarn”. Wat dit juist is, gaan we je nu nog niet verklappen, want dat hoor je uiteraard tijdens deze
boeiende lezing. Wel wou Bart nog kwijt dat je op de storthopen van de mijnen, nog steeds mooie
en ook zeldzame mineralen kan vinden. Zo zijn er de talrijke mangaanmineralen van Längban en
Harstigen, en de typische skarnmineralen van Nordmark en Persberg. Maar ook in de nog
werkende mijnen kan je heel wat moois verzamelen. Nieuwsgierig geworden ? Dan is er maar één
remedie ! 
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Zaterdag 14 november 2009
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.
Practicum
Deze vergadering gaan we weer uitgebreid practicum houden. We maken gebruik van de
practicumbladen waarop we onze metingen en bevindingen noteren. Met behulp van de
practicumbladen leren we op een geordende en systematische wijze onze stenen te determineren.

MKA-nieuws
Lidgeld 2010
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2010 over te schrijven. Na een lange
tijd van constante ledenbijdrage drong een kleine aanpassing zich op zoals goedgekeurd op
de algemene vergadering (Geonieuws 34(6) 126 (2009)).



Belgische leden : in bijlage vindt u een ingevuld overschrijvingsformulier, u kunt uiteraard
ook gebruik maken van PC- of phonebanking.
Andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstigde,
op de M.K.A. rekening : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB, tnv MKA,
Marialei 43, 2900 Schoten. (Nederlandse leden kunnen ook gebruik maken van de Nederlandse postgirorekening 51 91 10).

Voer de verrichting vandaag nog uit, dan verliest u het zeker niet uit het oog (maak
desnoods gebruik van de memodatum) !
De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is een gevolg van de véél hogere verzendingskosten van het tijdschrift.
Leden die voor 2009 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag).
Leden toegetreden na 1 september 2009 zijn reeds lid voor 2010 en dienen dus geen bijdrage meer te storten.
Door ook dit jaar uw lidgeld vóór 25 december te betalen, kunt u weer op de eeuwige dankbaarheid van de penningmeesteres en secretaris rekenen !

België

Andere landen

individueel

gezin

27,00 EUR

32,00 EUR

individueel

gezin

32,00 EUR
37,00 EUR
bankrekening
bankrekening
IBAN: BE36 7895 8091 0281
789-5809102-81
BIC: GKCCBEBB
t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 BE-2900 Schoten
met vermelding van lidnummer en naam
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Minerant 2010
De 35ste internationale mineralenbeurs, MINERANT 2010, vindt plaats op 8 en 9 mei 2010 in
Antwerp Expo, 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 2010, verzoeken wij u :
 Het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk aan Paul Bender (zie kaft) te bezorgen.
 Het volledige bedrag (42 €/m) over te maken op bankrekening 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 2010.”
Elke exposant ontvangt een bevestiging van de reservering. Wij hopen van harte u als exposant op MINERANT 2010 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 exposanten aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. MKA is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De inrichters 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", 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 door storting op
bankrekening 789-5809102-81 (buitenland : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB) 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 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 afstaan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters.
5. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijkwaardig 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
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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 aangerekend worden. Tafelverbreding is uitsluitend toegelaten aan de standhouderzijde tot maximum 90cm. Het bijplaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan. Extra verlichting en fluorescentielampen worden toegestaan 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 standen wordt voor het begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Bedrading, stekkers, armaturen 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, tumble-machines, doosjes en benodigdheden, siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn verwerkt. 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 elektriciteitsverbruik niet gebruikt worden. Radioactieve mineralen moeten in gesloten doosjes uitgestald en verkocht
worden. Het verkopen, ruilen en tentoonstellen is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; vervalsingen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen
met bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "gezondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of
geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ; 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 geprijsd zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil".
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursreglement, 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 hieraan 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 Nederlandstalige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldig.

Veiling Nautilus - 12 november 2009
Op donderdag 12 november organiseert onze zustervereniging Nautilus-Gent een veiling.
Dit jaar verkopen ze de omvangrijke verzameling van Roger Moisse, gewezen voorzitter van
Nautilus, die een paar jaar geleden overleed. Gezien de kwaliteit en de kwantiteit van de
verzameling stellen ze deze veiling open voor alle leden van de verenigingen onder de koepel van
RAW-CST, waartoe ook de MKA behoort. De veiling gaat door in het Koninklijk Atheneum aan de
Voskenslaan in Gent. Vanaf 18.30 h is er gelegenheid om het materiaal te bezichtigen, en de
veiling begint om 20.00. Je vind een aantal foto's van het te koop gestelde via
http://picasaweb.google.co.uk/nautilusgent/Veiling2009#. De Xeroxdozen op de foto’s zijn gevuld
met MM-doosjes (280 per doos) en Jousidoosjes (indien T4, 126 per doos). Verder worden ook
boeken aangeboden, waaronder een volledige (copie) Goldschmidt, Dictionary of Minerals, QuarzMonographie, enz...

Internationale beurs van mineralen en fossielen
Zaterdag 21 november 2009, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 21/11/2009 - 31/12/2009
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
7-8/11

B
LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy.
Tel. 085-232939 www.agab.be

7-8/11

B
Montigny-LE-TILLEUL. Foyer culturel, Rue Wilmet. 10-18 h. Ruil-beurs
Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul.
Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net> www.quatrem.be

21-22/11

B ANTWERPEN. Metropolis, Groenendaallaan 394.
Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h.
Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, 2235 Hulshout
 015 349341
http://www.acam.be/fairs/imra/index.html - <r.serraris@hotmail.com>
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ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsteinsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E) van
zustervereniging Geode. <nicokuik@hetnet.nl> Zie advertentie op de vorige pagina.
ROSITZ/THÜRINGEN. Kulturhaus, Altenburger Straße 45. 10-16 h. Beurs (M).
BONN-DOTTENDORF. Gemeente-centrum, Dottendorfer Straße 41. 11-17 h. Beurs (M-F).
<schmotz@navalis.de>
BRNO. Kongresove centrum. 9-16 h. Beurs (M-F-J-E). <macalikova@kcbrno.cz>
MONTPELLIER-LATTES (34). Mas de Saporta, Les Côteaux du Languedoc. Beurs.
LEMPDES (63). Salle "La 2 deuche". Beurs (M-F).
ANGERS (49). Les greniers Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs.
OSTWALD/STRASSBOURG (67). Centre culturel, Quai d'Heidt 23. Beurs (M-F-J-E).
<opale.67@wanadoo.fr> www.asam67.org
LIMOGES (87). Rue Sismondi, ZI de Magré Sud. Beurs.
NICE (06). Parc Phoenix, Promenade des Anglais. Beurs.
POITIERS (86). Parc des Expositions. Beurs (M-F).
NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni Novegro. 10-19/10-18 h. Beurs (M).
<luciano.ceciliato@fastwebnet.it> <gmlmilano@libero.it>
BRIGHTON. Racecourse. Freshfield Road, Brighton. 10-17/10-16 h. Beurs (J-E).
OSNABRÜCK. Berufsschulzentrum Westerberg, Stüvestraße. 10-17 h. Beurs (M-F).
<info@boerseos.de>
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
MELK. Hotel-Restaurant Teufner, Wiener Straße 30. Beurs (M). <reiterercdc@utanet.at>
WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstraße 29. 10-17 h. Beurs (M-F).
www.mineralienboerse-wuerzburg.de.vu
ARNSBERG-NEHEIM-HÜSTEN. Kulturzentrum Hüsten, Berliner Platz. 10-17 h.
Beurs (M-F). <maulwurf-arge@web.de> www.maulwurf-arge.de
HÜCKELHOVEN. Mehrzweckhalle. 10-17 h. Beurs (M-mijnbouw).
<info@museum-hueckelhoven.de> www.museum-hueckelhoven.de
PONTEDERA (PI). Ex cinema teatro "Roma", Corso G. Matteotti. Beurs (M-F-schelpen).
<carlo.roggi@alice.it>
JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs (M).
AMERSFOORT. Intres BV, Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
KÜSSNACHT. Am Rigi, Vereinsheim Monséjour. 10-17 h. Beurs (M).
JOUY-EN-JOSAS (78). Vieux-Marché, place de la Marne. Beurs (M-F).
<patrick.bleno@wanadoo.fr>
BORDEAUX (33). Hangar 14, quai des Chartrons. Beurs (M-F-J-E).
<blanc.fils@cegetel.net>
WIEN. Festsaal der Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs.
DORTMUND. Westfalenhallen 4. Beurs (M). westfalenhallen.de/messen/mineralientage/
ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <schloss@ettlingen.de>
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CH ZÜRICH. Messe Zürich, Hallen 9.1-9.2. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <info@mibo.ch>
DE MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempken-Halle. 10-17 h. Beurs (M-F).
<thomasnoll.mineral@gmx.de> www.minfoserkelenz.de
DE ROSENHEIM. Lokschuppen, Rathausstraße 24. 9-17 h. Beurs (M-F).
<t.roppelt@tonline.de> www.mineralienverein-rosenheim.de
DE BERGISCH-GLADBACH. Am Rübezahlwald 7. 10-16 h. Beurs (M-F, géén J).
SE GÖTEBORG. Exercishuset Heden. Beurs (M-F-J-E). <skotteksmassan@hotmail.com>
AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz-Josefstraße 7. 12-20/12-19 h. Beurs (M-F-J-E).
<zanaschkamineralien@a1.net> [datum = woensdag + donderdag !]
DE HAMBURG. Messegelände. 10-18 h. Beurs (M). <mineralien@hamburg-messe.de>
www.mineralien-hamburg.de
FR PARIS (75). Espace Charenton, 327 rue de Charenton, 12ème (metro Porte de Charenton).
<fabienpelloux@hotmail.fr> www.mineralexpoparis.com, www.espacecharenton.com
IT VERONA. Fiera di Verona. 9-18 h. Beurs (M-F). www.veronamineralshow.com
DE SCHNEEBER/ERZGEBIRGE. Naast museum. 9-18 h. Beurs.
DE ALBSTADT-TAILFINGEN. Zollern-Alb-Halle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<tgnj.hugger@t-online.de>
AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
CH BASEL. Messeplatz-Halle 4.1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <minexpo.basel@bluewin.ch>
www.mineralien-basel.ch
HU BUDAPEST. Lang Kultuurhuis, Rozsnyai Str. 3. 9-18 h. Beurs (M).
<koorszag@koorszag.hu>
IT ROMA. Ergife Palace Hotel, Via Aurelia 619. 9.30-19.30 h. Beurs (M-F-schelpen).
<gminromano@tin.it> www.gminromano.it
DE PFORZHEIM. Schmuckwelten westliche KF 56. 11-18 h. Beurs (M-F).
<norbert-imhoff@t-online.de>
AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Grörmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F).

B

HARELBEKE. Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6.
Beurs (M-F) van Lithos. 10-17 h.
Info : Johan Vandamme, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare
Luc Verfaillie, Nieuwpoortstraat 19, 8800 Roeselare
www.lithos-harelbeke.org/_nl/indexnl.html <lithos.harelbeke@pandora.be>

NL HEERLEN. Cornelius-Huis, Heulstraat 2, 6413 EJ Heerlen-Noord. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
RU SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall "Manege", St-Isaac sp. 1. Beurs (M-J),
<info@gemworld.ru>
AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs.
DE KÖLN. Rathaus Gürzenich Köln-Zentrum. 11-18 h. Beurs (J-E).
CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. Beurs (M).
<cicha@quick.cz>
AT WIEN. Haus der Begegnung, Angerer Straße 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, 10 rue du général Leclerc. Beurs (M-F).
FR LE BOURGET-DU-LAC (73). Salle de La Traverse, Technolac. Beurs (M-F-J-E).
FR MARSEILLE (13). Centre des Congrès, parc Chanot. Beurs (M-F-J-E).
<blanc.fils@cegetel.net>
AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstraße 1. 9-16 h. Beurs (M-F).
<s.gottinger@aon.at>
DE NORDHAUSEN. Schachtbau NDH GmbH, Industrieweg 2a. Beurs (M-F).
DE WIESBADEN. Rhein-Main-Halle. 11-18 h. Beurs (M-E).
AT WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
AT GRAZ. Minoritensaal. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <zanaschkamineralien@a1.net>

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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De column van Cronstedt
Nieuwe mineralen
anno 2009
September.
De
scholen
draaien weer op volle toeren,
de ochtendfiles duiken terug
uit het niets op, de zomerzon
houdt het stilaan voor bekeken en de avonden worden lang genoeg om
opnieuw met volle teugen te genieten van
mineralogische lectuur. En zie, alsof er hogere
krachten mee gemoeid zijn, valt er plots ook
weer een maandelijkse Geonieuws, Lapis en
Mineralien-Welt in de brievenbus. Daaruit blijkt
dat heel wat mineralogen de laatste maanden
niet hebben stilgezeten. Er is vers lekkers, zeker voor de systematici onder ons !
Bij de nieuwe mineralen is alvast flörkeiet een
aandachtstrekker. Het is één van die nieuwe
Eifelmineralen waar Eddy Van der Meersche
enkele maanden geleden op onze MKAvergadering reeds naar verwees. Het snoepje
in kwestie is een nieuwe zeoliet (dat zal Ineke
graag horen !) met de formule K3Ca2Na
[Al8Si8O32].12H2O. Het trikliene silikaat is nauw
verwant met het monokliene phillipsiet.
Phillipsiet op zich is overigens niet langer een
volwaardige mineraalnaam, vermits men nu
moet spreken over phillipsiet-Ca, ~-Na of ~-K.
Ter vergelijking de formule van phillipsiet-Ca :
(Ca0.5,K,Na,Ba0.5) 4-7[Al4-7Si12-9O32].12H2O
Omdat kristalgroepen van flörkeiet sterk
kunnen gelijken op die van phillipsiet, werd het
oorspronkelijk als een gekke vorm van
phillipsiet geïdentificeerd. Het is pas na grondige studie van materiaal dat gevonden werd
door Bernd Ternes in een kalkrijke xenoliet van
de Bellerberg, dat Lengauer, Kolitsch en Tillmanns tot de conclusie kwamen dat het hier effectief om een nieuw mineraal ging.
De nieuwe zeoliet is kleurloos en glashelder, en
laat zich vooral herkennen door de omgeving
waarin het gevonden wordt (kalkinsluitsels in
basalt), de paragenese (samen met tobermoriet, thaumasiet, ellestadiet, gismondien en willhendersoniet) en de typische parallel vergroeide kristallen (evenwijdig met {010}). De
naam eert de Duitse mineraloog en kristallograaf Otto Wilhem FLÖRKE (°1926) die zijn
vrije tijd besteedt aan… Eifelmineralen !
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Ook friedrichbeckeiet (K,Na)1.5-2 (Mg,Mn,
Fe)2(Be,Mg)3Al8Si12O30 is nieuw en uit de Eifel.
Helaas is dit beryllium-silikaat niet alleen erg
zeldzaam, het valt evenmin op zicht te onderscheiden van almarudiet of gele roedderiet.
Typevindplaats is weerom de groeve Casper op
de Bellerberg te Ettringen (Duitsland). Dit hexagonale ringsilikaat uit de milarietgroep werd
door Lengauer, Kolitsch e.a. genoemd naar de
Oostenrijkse mineraloog en petrograaf Friedrich
Johan Karl BECKE (1855-1931).
Veel bekender is ongetwijfeld de mineraloog
Uwe KOLITSCH (°1966), die sinds kort ook
“zijn eigen mineraal heeft”. Uwe is reeds jaren
actief in de (amateur)mineralogie, o.a. als auteur voor Lapis, als medewerker van Mindat, als
(mede)beschrijver van niet minder dan 30 nieuwe mineralen en sinds januari 2007 ook als
conservator van de Afdeling Mineralogie van
het Natuurhistorisch Museum van Wenen (Oostenrijk).
Kolitschiet is een lood/ijzer-arsenaat uit de
crandallietgroep en de monokliene vorm van
het trigonale segnitiet. Het is gelig groen van
kleur, heeft een diamantglans en werd tot
hiertoe enkel aangetroffen in de Kintore Opencut groeve van Broken Hill (New South Wales,
Australië).
Via de voordracht van Martin Stolworthy tenslotte leerden we op de MKA-vergadering ook
de uiterst actieve, Britse mineralenverzamelaar
Steve RUST (°1952) kennen, naar wie steverustiet onlangs genoemd werd. Dit kleurloos tot
wit lood/koperhoudend-thiosulfaat komt vooral
samen voor met caledoniet en susanniet.
Gloednieuw, en toch zijn er ondertussen reeds
11 vindplaatsen van steverustiet gekend, verspreid over Schotland en Wales! Het ding lijkt
dus niet zó zeldzaam te zijn. Blijven zoeken is
de boodschap !

Specifieke groetjes !
Axel
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Fluorescerende gips van Saragossa
Axel Emmermann
Ondertussen is het enkele decennia geleden dat specimens van gips uit Spanje hun weg
vonden naar de verzamelaars van fluorescerende mineralen. Het gaat waarschijnlijk om
specimens uit de albastgroeve van Cerro Patillas, Fuentes de Ebro, Saragossa, Aragón,
Spanje. Ik heb geen zekerheid hieromtrent, de specimens werden indertijd aangeboden
als afkomstig van Saragossa zonder meer, maar de foto’s op de website van MinDat lijken
te bevestigen dat het om de albastgroeve gaat.
De fluorescentie van de kristallen is sterk wit met een blauwe tot groene tint. Ze vertonen
ook een vrij sterke groenige fosforescentie die enige seconden aanhoudt. Vroeger werd
wel eens gefluisterd dat strontium de oorzaak hiervan zou zijn... een “leken-conclusie” die
berust op een verkeerde interpretatie van een studie van professor R. Vochten et al.
Inderdaad vervangt strontium in veel mineralen calcium en andere aardalkali ionen.
Aardalkali ionen kunnen echter nooit de rol van activator op zich nemen omdat de
elektronenschil onder de valentie elektronen een edelgasstructuur heeft, namelijk [Kr].5s2
voor strontium. Ionen met edelgasstructuur krijg je enkel met bruut geweld aan het
fluoresceren, met röntgen- of gammastraling bijvoorbeeld.
Wel kan opname van Sr2+ in een calciummineraal, door verschillen in ionenstraal, misschien onrechtstreeks tot roosterfouten leiden. Op zijn beurt kan dat dan weer aanleiding
zijn tot het ontstaan van allerlei fluorescentieverschijnselen. Er is echter tot op heden
geen direct verband aangetoond tussen strontium en fluorescentie. We hebben echter
niet voor niets een spectrometer aangeschaft en deze met bijdrage hoop ik u, beste lezer,
enig inzicht te verschaffen in de fluorescentie van deze gips specimens. (Zie foto)

Gipskristallen van
Saragossa, Aragón
Spanje. Verzameling
en UV-opname (kortegolf) © Axel
Emmermann.
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Gips is vrij goed oplosbaar in water. In verhouding
tot de meeste andere mineralen zelfs buitengewoon
goed oplosbaar. Hierdoor kan het als mineraal ook
zeer snel tot grote kristallen uitgroeien. Snelle groei
betekent echter meestal dat er gemakkelijk meer
groeifouten ontstaan en dat vreemde stoffen kunnen
opgenomen in de gipskristallen. Veel van de stoffen
Structuurformule van
die circuleren in grondwater zijn organisch van aard.
humuszuur
Rottende plantenresten geven aanleiding tot het
ontstaan van humuszuren waaronder fulvinezuur. Humuszuren kunnen, door hun hoog
gehalte aan carboxylzuur-groepen, gels doen ontstaan (zie: structuur van humuszuur).
Deze gels kunnen, door complexvorming, kationen vasthouden en ‘voeden’ aan planten.
Daarom wordt fulvinezuur dan ook vaak aan organische plantenmest toegevoegd. Het is
niet onlogisch te veronderstellen dat ook groeiende gipskristallen op deze wijze vreemde
ionen aangevoerd krijgen daar humuszuren praktisch in hun geheel opgenomen worden.
In mineralen veroorzaken deze zuren een blauwige fluorescentie met breedbandmaxima
rond 420 nm en 480 nm. In dit spectrum is het eerste maximum duidelijk zichtbaar maar
‘verdrinkt’ de 480 nm piek echter in een veel sterkere emissie die in het groene gebied
van het spectrum ligt. (Zie spectrum: Gips Saragossa onder 310 nm UV). Deze fluorescentie wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een andere klasse van organische materialen, namelijk cyclische en aromatische verbindingen. Deze vertonen een reeks complexe moleculaire overgangen die men aanduidt met ST (Singlet-Triplet). Waar humuszuren meestal een zeer kortlevende fosforescentie vertonen (tienden van seconden) zijn de
cyclische en aromatische organische stoffen een oorzaak van langdurige (seconden)
groenige fosforescentie. Typisch wat we waarnemen in veel gips en in sommige mineralen, zoals bvb calciet en aragoniet, in karstgebieden. Als u dus nog eens een groenig fluorescerende en fosforescerende gips, calciet of aragoniet in handen krijgt is de kans groot
dat de luminescentie ervan gevolg is van deze organische stoffen.
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Mineraal van de maand
fornaciet
Rik Dillen
De Strunz-familie van de sulfaten omvat ook selenaten, telluraten en chromaten. En om
het lijstje helemaal volledig te maken : ook molybdaten en wolframaten horen bij deze
groep thuis. Ons mineraal van de maand, met als formule Pb2Cu(AsO4)(CrO4)(OH) wordt
dan ook door Strunz ingedeeld bij de groep van de sulfaten. Het heeft ook nog een broertje, molybdofornaciet, waarin het chroom grotendeels vervangen is door molybdeen :
Pb2Cu(AsO4)(MoO4)(OH). Om de verwarring compleet te maken delen Anthony et al.
(2000) het in bij de arsenaten, fosfaten en vanadaten, en je vindt het dan ook in deel 4,
niet in deel 5. Eigenlijk heeft geen van beiden ongelijk. Mocht ik tegendraads willen doen
kon ik het in feite even goed onderbrengen bij de hydroxyden, want ook van dat ion-type
zit er eentje (in aantal evenveel dus als voor arsenaat en chromaat) in de formule.
Dit is de familiefoto :
vauqueliniet
fornaciet
molybdofornaciet
iraniet
hemihedriet
embreyiet
cassedaneiet

Pb2Cu(PO4)(CrO4)(OH)
Pb2Cu(AsO4)(CrO4)(OH)
Pb2Cu(AsO4)(MoO4)(OH)
Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(OH)2
Pb10Zn(CrO4)6(SiO4)2F2
Pb5(CrO4)2(PO4)2.H2O
Pb5(VO4)2(CrO4)2.H2O

monoklien
monoklien
monoklien
triklien
triklien
monoklien
monoklien

Dit lijstje lijkt me een goede oefening om eens wat met de valenties van diverse ionen te
goochelen, en eens na te kijken of dat allemaal valentie-matig wel kan . Er wordt flink
wat gerommeld met diverse ionen, en het lijkt dan ook enigszins logisch dat deze
mineralen een lage symmetrie hebben (ze zijn allemaal monoklien of triklien).
Fornaciet is dus monoklien, puntgroep 2/m. De roosterparameters zijn a = 8.10 Å, b =
5.89 Å, c = 17.55 Å, β = 110.0°, en Z = 4.De roosterparameters van molybdofornaciet
verschillen hier nauwelijks van, wat voor gevolg heeft dat het X-stralendiffractiepatroon
van beide mineralen ook heel sterk op elkaar lijkt.

De structuur van fornaciet : doorsnede // (010). De donkere
tetraëders zijn AsO4, de lichtgrijze tetraëders CrO4. De cirkeltjes stellen de loodionen voor. Naar Strunz en Nickel, 2001.
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De (altijd heel kleine) kristalletjes zijn steil pyramidaal, soms afgerond, en komen meestal
voor in aggregaatjes tot maximaal een paar mm groot. Soms vormt het heel typische Vvormige tweelingkristalletjes.
De breuk is conchoidaal, en de hardheid in de schaal van Mohs is 3. Het is een zeer
zwaar mineraal, met een densiteit van ongeveer 6.3. De kleur varieert van geelgroen tot
donker olijfgroen, met een saffraan-gele streekkleur, en een typische glasglans. Heel uitzonderlijk (materiaal afkomstig van Bou Azzer, Marokko) is fornaciet eerder bruinachtig.
Fornaciet is al bij al een vrij zeldzaam mineraal, dat voorkomt in oxidatiezones van sommige hydrothermale ertslichamen. Begeleiders zijn o.a. dioptaas, wulfeniet, hemihedriet,
phoenicochroiet, duftiet, mimetiet, shattuckiet, chrysocolla, hemimorfiet, willemiet en fluoriet. Een heel belangrijk hulpmiddel om fornaciet te herkennen in zijn paragenese is Raman-spectroscopie (Frost R.M., 2004).
De typevindplaats ligt in de buurt van Brazzaville (ook wel bekend als Renéville of Djoué),
hoofdstad van de Congolese Republiek. Verwar dit niet met de "Democratische Republiek
Congo" (Ex-Zaire, ex-"Belgisch Congo"), met als hoofdstad Kinshasa (dat vlakbij Brazzaville ligt, aan de overzijde van de Congostroom). De eigenlijke vindplaats ligt een paar km
ten NW van Brazzaville (in de buitenwijken van de stad), langs de baan naar
Mayama/Pangala. Voor wie het precies wil weten (of zijn GPS wil gebruiken om er even
langs te gaan) : 4°14'S, 15°14'E.
Deze vindplaats is vooral bekend om de dioptaaskristallen die er gevonden worden in het
gezelschap van bisbeeiet, chrysocolla, fornaciet en goethiet. Het is trouwens niet alleen
de typevindplaats voor fornaciet, maar ook voor het uiterst zeldzame Fe-Mg-boraat congoliet [(Fe2+,Mg)3B7O13Cl].
Fornaciet van deze vindplaats werd niet in situ ontdekt, maar bij nader onderzoek in 1915,
door M.A. Lacroix, van een specimen van dioptaas in het Muséum d'Histoire Naturelle in
Parijs :

Dans une magnifique géode de dioptase des mines de Djoué, que le Muséum d'Histoire
naturelle doit à M. le gouverneur des colonies, Lucien Fourneau, j'ai rencontré un minéral
qui ne correspond à aucune espèce connue, mais dont je ne puis donner qu'une description
préliminaire, faute d'une quantité suffisante de matière.
...
Je propose de l'appeler furnacite (de furnax), en l'honneur de mon ami, M. Lucien Fourneau,
dont le nom tient une place glorieuse dans l'histoire du Congo français.
Hoewel de naam dus opgedragen is aan, en gelijkenis vertoont met Fourneau, is uiteindelijk de naam dan nog geëvolueerd naar fornaciet. Lucien Lewis Fourneau (1867-1930)
is een tijd gouverneur geweest van het toenmalig Frans Congo, dat deel uitmaakte van
"Frans equatoriaal Afrika".
Het type-specimen wordt bewaard in de collecties van het Muséum d'Histoire Naturelle in
Parijs.
Verder onderzoek werd uitgevoerd door Guillemin en Prouvost in 1951, en later werd de
structuur meer gedetailleerd bestudeerd door Bariand en Herpin (1962), gevolgd door een
volledige structuurbeschrijving door Cocco et al. in 1967. Fanfani en Zanazzi toonden in
1967 aan dat de structuur van fornaciet niet alleen sterk gelijkt op die van vauqueliniet,
maar ook op die van tsumebiet en brackebushiet.
214
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In 1950 werd in de Mammoth-Saint Anthony, Tiger, Pinal Co., Arizona, USA een zgn.
"pocket" (een grote, complexe geode) ontdekt met uitzonderlijk grote fornacietkristallen
(tot ongeveer 4 mm !), geassocieerd met wulfeniet. Sindsdien werden nog verscheidene
keren prachtige fornacietkristallen gevonden, ook als vezelachtige kristallen vergezeld van
creaseyiet (Anthony et al., 1995).
Fornaciet komt nog voor op diverse andere vindplaatsen in Arizona (Anthony et al., 1995)
en in Nevada (Castor S.B., 2004), maar het gaat bijna steeds om heel kleine kristalletjes,
meestal kleiner dan 0.5 mm, soms tot 1 mm.
De specimens die we deze maand aanbieden werden door B. Maier in november 1993
gevonden in de Prompter Mine, Tombstone District, Cochise Co., Arizona, USA (meer in
detail in een schacht net ten oosten van de eigenlijke mijn), in het gezelschap van o.a.
descloiziet en mimetiet.
In de loodmijn Oumlil-East, die behoort tot het Bou Azzer complex, werd door N. Meisser
van het Musée Géologique van Lausanne een bruine variëteit van fornaciet geïdentificeerd, wat bevestigd werd door onderzoek met energiedispersieve X-stralenanalyse, en
via X-stralendiffractometrie). Het komt er voor in kleine kristalletjes (< 1 mm), vergezeld
van cerussiet, aardachtig gele litharge en kleine motrammiet-kristalletjes
Kleine fornacietkristalletjes werden gevonden op de Bambolla-storthopen in Moctezuma,
Mexico, samen met cerussiet, malachiet en plumbotelluriet (Braith, 2001).
Ook in Europa zijn er een handjevol vindplaatsen, maar alweer enkel van het uiterst kleine
spul, dat je heel gemakkelijk over het hoofd ziet. Het wordt o.a. aangetroffen in de bekende Merehead Quarry (type-vindplaats voor o.a. mereheadiet en mendipiet) in Somerset,
UK.
Af en toe worden fornacietkristalletjes gevonden in de mijnen van het Agia Varvara complex, in de buurt van Sounion, Lavrion, Griekenland. Het gaat om minuscule geelgroene
kristalletjes, die heel moeilijk als zodanig te herkennen zijn.
Verder zijn er nog enkele vindplaatsen in Duitsland, Hongarije en Italië. België blinkt uit
door afwezigheid in het lijstje.
En tot slot nog een anekdote : een bekend Zuid-Afrikaans chemicus, Pro. Em. Jan C.A.
Boeyens schreef ooit zelfs een gedicht over fornaciet :

A mineral called fornacite
The space group of fornacite
has a screw-axis at every site
And they operate such
to remind very much
Of what minerals do in the night...
Dankwoord - acknowledgement
We zijn dank verschuldigd aan Bob Downs en zijn RRUFF-database, en aan Didier Descouens
voor foto's van fornacietkristallen.
We owe our sincere thanks to Bob Downs and his RRUFF-database, and to Didier Descouens for
the fornacite photos.
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Epiloog : van furnaciet naar fornaciet
Herwig Pelckmans
Tijdens het nalezen van het artikel op de vorige pagina's werd mijn nieuwsgierigheid gewekt door de toch wel bizarre naamswijziging die het mineraal had meegemaakt. Hoe
geraak je in godsnaam van furnaciet naar fornaciet ? Tijd dus om even in de boeken te
duiken, op zoek naar een verklaring. Gelukkig kwam de 3de editie van Hey’s Mineral Index
ons ter hulp.
Zoals reeds door Rik vermeld, had Lacroix om zijn vriend Lucien Fourneau te eren, de
naam “furnaciet” bedacht, naar analogie met “furnax”. Het Franse woord “fourneau”
betekent immers “oven”, en een “oven” in het Latijn was volgens Alfred Lacroix “furnax”.
Helaas maakte hij daarbij een foutje, want het woord “furnax” als zodanig bestaat niet in
het Latijn. Wellicht haalde hij de woorden “furnus” en “fornax” door elkaar. Beide woorden
betekenen immers “oven” in het Latijn.
Tja, ondertussen was de naam al gepubliceerd, dus wat nu gedaan? Wel, zoals elke goede wetenschapper betaamt, aarzelde Lacroix niet om zijn foutje recht te zetten. Reeds in
het eerstvolgende volume van de Bulletin de la Société française de mineralogie schrijft
hij:

Dans une Note parue dans le Bulletin de l'an dernier (p. 198) un lapsus m'a échappé:
j'ai proposé pour le nouveau minéral de Djoué le nom de furnacite, tiré de furnax;
c'est fornacite, tiré de fornax, qu'il faut lire.

En daarmee had zijn vriend Lucien uiteindelijk een mineraal ter zijner ere, dat qua naam
zelfs nog iets beter op zijn familienaam geleek, dan in het begin reeds het geval was. Hij
leefde waarschijnlijk nog lang en gelukkig, en zorgde ongetwijfeld voor nog vele fourneaucietjes …
Fourneau zelf heeft waarschijnlijk nooit geweten, dat de oorspronkelijke beschrijving van
“zijn” mineraal in feite vrij onvolledig en oppervlakkig was. Daardoor kreeg het al snel het
statuut van “ill-defined mineral”. De beschrijving “found as confused groups of small prismatic crystals that appear to be monoclinic” en de vermelding “Needs verification” in de
7de editie van Dana (1951) spreken boekdelen. Gelukkkig leverden de franse mineralogen
Pierre Bariand en P. Herpin in 1962 toch het nodige werk om de identiteit van fornaciet als
een volwaardig mineraal veilig te stellen.
Referenties
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Met dank aan Arnold Van Herreweghe voor het zeer snel bezorgen van het artikel van A. Lacroix,
zodat dit epiloog op de valreep nog nét in dit nummer kon verschijnen.
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Mineralen verzamelen
in de vorige eeuw...

Manfred Fabig
Zoals sommigen van jullie weten, werd mijn interesse voor mineralogie gewekt in 1964... tijdens onze huwelijksreis... Enkele weken later
ging ik voor het eerst in mijn eentje op kaptocht,
naar een vindplaats die ik in het boek "Der Mineraliensammler" van Werner Lieber had uitgekozen : de oude lood-zink-mijn van Mechernich,
niet ver van Zülpich in de Noordelijke Eifel.
Volgens de beschrijving waren de mijnbouwactiviteiten in 1957 stilgelegd, maar er
zouden nog gemakkelijk goede vondsten mogelijk zijn. Omdat ik destijds nog niet
gemotoriseerd was, leende ik op vrijdagavond van een vriend-collega een motorfiets, om op zaterdagmorgen heel vroeg naar de mijn te vertrekken, zo'n 30 km
van mijn toenmalige woonst.
De brommer was met 2 pakzakken uitgerust waarin ik het genoemde mineralenboek, een picknick, hamer, beitels, legerschop en een afgezaagde tuinhark meenam. Een rugzak met een keukenrol en enkele kranten voor de verwachte vondsten droeg ik, zoals de naam al zegt, op mijn rug. Omdat ik in die tijd een echt
groentje, een onschuldige beginneling was, zou ik helaas al spoedig de rekening
gepresenteerd krijgen...
De uitstap naar Mechernich zelf verliep zonder moeilijkheden en dat vermoedelijk
dank zij de beste wensen van Helma, mijn kersverse echtgenote. Bij het terrein
van de mijn begon de miserie. Waar moest ik gaan zoeken ? Rechts van de ruines
van de oude mijngebouwen in het maanlandschap van de vroegere ontginning (althans, waar ik dacht dat die vroegere ontginning had plaatsgevonden, want later
bleken de echte groeven kilometers verderop te liggen) of links op de enorme
storthopen van de mijn ?
Ik koos dus voor de storthopen, alhoewel deze bovenaan helemaal vlakgemaakt
waren en er grote aantallen "opgelapte" voertuigen van de "Bundeswehr" netjes
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op een rij stonden. Het gehele terrein was afgegrendeld met een omheining van
1,8 m hoog met bovenop over de ganse lengte een prikkeldraad van zowat 0,5 m.
Er overklimmen was geen optie... mijn plannen zomaar opgeven ook niet, dus
moest ik onderdoor. Met de afgezaagde tuinhark en de legerschop geraakte ik als
een mol in enkele minuten aan de overkant.
Toen ik tussen die legertrucks begon te scharrelen vroeg ik me toch even af of dit
wel goed zou aflopen. Na enkele minuten al vond ik een dubbele vuistgrote zandsteen met enkele kristallen van galeniet van 2 tot 5 mm, nog wel tussen de voorwielen van een zware MAN-legervrachtwagen, lichtjes onder de zandlaag.
Iets later vond ik aan de rand van deze storthoop in een grachtje enkele geelgroene smithsonietkorsten tussen 4 x 3 x 0,5 en 8 x 6 x 1 cm, eveneens op zandsteen.
Deze vondsten verhoogden van minuut tot minuut mijn "kapkoorts" zodat ik verder
geen aandacht meer had voor mijn omgeving. Zelfs het onprettig gevoel in het begin van deze "actie" - best wetend dat mijn bezigheid hier niet toegelaten was verdween vanaf het moment dat de vondsten opdoken.
En toen kwam, wat moest komen. Ik zag ze te laat. Ik kon niet meer weg. Dus rustig verder doen en de vondsten al in papier pakken en in de rugzak stoppen. En
daar zijn ze al, met z'n tweeën, met een schietstok op de rug, zo'n blinkende met
een bruin handvat... "NAVO-Sturmgewehr" noemden ze die dingen.
Als massieve standbeelden rezen ze voor me op. Omdat ik nog op de grond hurkte, leken ze nog groter. Het standbeeld met de grootste mond sprak mij op een
zeer grove toon aan :
"Wass machen Sie denn da ?"
"Sie befinden sich in einem Militärischen Sperrgebiet !"
"Wie sind Sie hier hereingekommen ?"
"Haben Sie eine Genehmigung ?"
"Ausweis, bitte !"
Langzaam richtte ik me op en prevelde : "Ik ben mineralenverzamelaar en zoek
hier mineralen. Mijn
naam is Fabig en ik
kom uit Brühl bij Keulen. Ik ben hier geraakt
via een gat onder de
omheining daar achteraan." Een van die twee
antwoordde heel brutaal : "Was soll das,
wollen Sie mich verarschen ?" (De vertaling
zal ik uit respect voor
de lezer maar achterNiet direct de ideale plek
wege laten). Ze pakten
om mineralen te zoeken...
Foto © Rik Dillen
mijn identiteitskaart en
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dwongen me mee te gaan naar het wachtlokaal. Dachten ze dat ik zou weglopen
omdat ik enkele 100 meter onder militaire begeleiding naar het wachtlokaal werd
"gevoerd" ? In het wachtlokaal wordt druk heen en weer getelefoneerd en ik word
doodgewoon in een kamer opgesloten.
Na 3 uur kwam een luitenant of zo iets (alleszins voorzien van de nodige lintjes,
strepen, sterren en andere versieringen) en ik mocht het luxe-kamertje verlaten.
Deze man was - in tegenstelling tot de andere twee figuren - vriendelijk. Ik mocht
mijn mineralenzoekverhaal opnieuw vertellen en hij begon meer en meer te
glimlachen. Het boek "Der Mineraliensammler", mijn vondsten, mijn gereedschap,
het papier, alles lag netjes uitgestald op een tafel naast het bureel, waar de
luitenant zat. Tenslotte hoorde ik met grote opluchting zijn woorden :
"Mijnheer Fabig, ik wil u geloven. Maar ik vraag u ten strengste hier geen voet
meer binnen te zetten zonder toelating."
Ik hoorde ook, dat drie weken voordien een andere rare vogel eveneens opgepakt
was. Ik beloofde dit zonder meer. Toen hij mij ook nog toestond mijn vondsten
mee te nemen, was ik de gelukkigste mens van de wereld. Ik bedankte de luitenant dan ook heel uitbundig.
De geleende brommer stond reeds buiten voor de deur. Ze hadden hem zelf al opgehaald. Ik verliet dan vliegensvlug de mijnstreek van Mechernich. Tussen haakjes : de put onder de omheining hadden ze intussen ook al terug dichtgemaakt.
Zonder verdere problemen geraakte ik weer thuis, en was alweer een ervaring en
toch een paar prachtige vondsten rijker.


Galenietkristallen op zandsteen van
Mechernich, Eifel, Duitsland. Verzameling en
foto © Manfred Fabig.


Zgn. "Knottensandstein" met galeniet
van Mechernich, Eifel, Duitsland.
Verzameling Mineralogisches
Museum Bonn.
Foto © Ra'ike.
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