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Titelpagina
Op avontuur in de Goboboseb heuvels : vindplaats met uitzicht. Op zoek naar prehniet,
amethyst e.a. in de claim van E. J. Wartha (met toelating, uiteraard). Rechts in het beeld zie je
de nederzetting van Ras Greef, en op de achtergrond het majestueuze Brandberg massief.

MKA-kalender
Vrijdag 2 september 2011
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h.

Chris Verstuyft
Voorstelling en demonstratie van
Dino-Lite digitale microscopen
De fabricant heeft al meer dan 50 verschillende modellen van digitale microscopen ontwikkeld. Ze
leveren een hoge resolutie live beeld op van het object dat wordt bestudeerd, met de mogelijkheid
om metingen te verrichten. Dergelijke microscopen worden meestal gebruikt in een professionele
omgeving (o.a. tandartsen, chirurgen, musea, universiteiten, bedrijven). Maar ook voor micromounts is dit een interessant apparaat, waardoor je met andere hobbyisten gemakkelijk gegevens
kunt uitwisselen. Ook als je bijvoorbeeld een bepaalde kristalvorm niet onmiddellijk kunt plaatsen,
dan is het, vergeleken met de batterij microscopen die daartoe soms meegebracht wordt op een
vergadering veel handiger om op aanschouwelijke wijze over hetzelfde object te praten. Deze
presentatie geeft iedereen de gelegenheid met dit product nader kennis te maken, om een oordeel
te vormen over de pro's en contra's. Breng gerust zelf wat voorbeelden mee die je graag eens
uitvergroot zou zien.

Vrijdag 9 september 2011
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 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 prachtige kristallen van serandiet van Canada
aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.

20.15 h

Film
"What's hot in Munich 2010"

Na de beurs van Tucson, werd nu ook de beurs van München voor de eerste keer op video gezet
door BlueCap Productions. Dit is een levendig verslag van de tweede grootste mineralenbeurs ter
wereld, van de highlights van de tentoonstellingen en de mooiste specimens die te koop waren ...
Alvast een aanrader voor al wie vorig jaar niet in München geraakte, maar ook voor iedereen die er
dit jaar naar toe wil.
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Zaterdag 10 september 2011
Vergadering van de Werkgroep
Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”,
Kerkplein in Edegem-Elsdonk, van
9.30 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. Verder
houden we practicum en alle apparaten zullen aanwezig zijn om uw stenen te testen en iedereen
kan er gebruik van maken.

MKA-nieuws
Mini-MKA beurs ‘Schatten op zolder’ op zondag 16 oktober
Verlengd vanwege aanhoudend succes :
Schatten op zolder. Onze minibeurs gaat
ook dit jaar door op de ondertussen vertrouwde locatie De Drie Rozen in ’s Gravenwezel. Stip zondag 16 oktober aan in
uw agenda en start nu met het opruimen
van uw vondsten/collectie ! Zoals steeds
is de toegang gratis voor zowel bezoekers als standhouders; deze laatsten dienen wel lid van de MKA te zijn. Niet talmen als u een standplaats wil, het aantal
plaatsen is beperkt. Elke standhouder
kan maximaal 3 m tafel reserveren en bij
groot succes is het mogelijk dat u een metertje moet inleveren, dit om zoveel mogelijk
leden de kans te geven om deel te nemen. Interesse ? Stuur een mailtje naar Ineke
ina.van.dyck@skynet.be of bel 03/827 67 36.

De toekomst verzekerd...
Op 10 juni werd Sarah geboren, dochtertje van
Christine Janssens en Iván Blanco García.
Gezien haar afkomst is ze allicht voorbestemd om
later steentjes te verzamelen. Van harte proficiat !
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 18/9/2011 - 16/10/2011
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
4/9

B

10-11/9

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> lithomin.blog4ever.com www.cmpb.net/fr/index.php
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SINT-GILLIS-WAAS. Gemeentelijk park, bij gemeentehuis.
10-18 h. Beurs (Fossielen)
Info : Jean Devidts <ichthyosis@devidts.com> www.paleontologie.be

HU BUDAPEST. Hundexpo Hal G, Albertirsai ut 10. Beurs. <asvanyborze@gmail.com>
RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, Soljanoi Pereulok 13. Beurs (M-F-J-E).
<info@gemworld.ru>
NO MOSS. Beurs. <mogf@c2i.net>
DE OBERHOF. Haus des Gastes, Crawinkelerstraße 2. 10-16 h. Beurs (M-F-mijnbouw)
AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz Josef Straße 7. Beurs (M-F-J-E).
CH LANDQUART. Kongreßhaus Forum im Ried, Schulstraße 78. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E).
<vesuvian@bluewin.ch>
DE HANNOVER. Congress-Zentrum. 11-18 h. Beurs (E).
DE CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. Beurs (M-F).
DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <rlaubenbacher@aol.com>
<info@frankenboerse.de> www.frankenboerse.de
PL RZESZOW. Cypriana Kamila Norwida, Szopena 11. Beurs (M).
FR BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs.
FR CLAMART (92). Salle des fêtes municipale, place Jules Hunebelle. Beurs (M-F).
FR WASQUEHAL/LILLE (59). Salle des fêtes "Herman", rue Victor Hugo (bij gemeentehuis).
9-19 h. Beurs (M-F-J-E).
<luc-delporte-59@orange.fr> www.geologie-info.com/bourse-mineraux-fossiles.php
FR LORIENT (56). Espace Cosmao-Dumanoir. Beurs.
FR GRENOBLE-SEYSSINS (38). Salle du Prisme. Beurs.
NL DE BILT. Witte Cultureel Centrum, Dunantplein 4. Beurs (M-F).
<utrechtsebeurzen@mineralennlc>
AT WOLFSBERG (Lavanttal). Markussaal, Markusplatz. 9-17 h. Beurs. <b.krestan@ainet.at>
FR SAINT-JUERY (81). Gymnase municipal. Ruil-beurs.
AT ANGER. Hotel Thaller, Hauptplatz. 9.30-17 h. Beurs (M).
AT HALL/TIROL. Kursaal, Stadtgraben 17. Beurs (M-F-J-E). <m.schlemmer@aon.at>
IT DOMODOSSOLA. Dopolavoro Ferroviario (bij het station). 9-17 h. Beurs (M).
<lageode1@virgilio.it>
DE SIEGEN. Siegerlandhalle. Beurs (M). <info@siegerlaender-mineralienboerse.de>
DE HAGEN. Wasserschloß Werdringen. Beurs (M-F). www.museum-werdringen.de
DE INGOLSTADT. Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@mcom.com>
DE GROSSENLÜDER/ FULDA. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
DE IDAR-OBERSTEIN. Intergem Messe, John-F-Kennedy-Straße 9. Beurs (E).
<office@intergem.de> www.intergem.de
CZ JABLONEC. Restaurant Strelnice, U. Stadionu 3. 7-14 h. Beurs (M).
<petr.blahout@volny.cz>
DK AARHUS/JYLLAND. KHIF-Hallen, Koltvej 43, 8361 Hasselager. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<claus@stenogsmykker.dk> www.stenogsmykker.dk/pages/kalender.aspx
DE DREIEICH. Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
<y.r.wag@arcor.de> www.buergerhaeuser-dreieich.de
AT LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. Beurs (M-F-J-E).
BE ARLON. Salle "Le Printemps", Route de Neufchâteau 253. 12.30-18/10-18 h.
Beurs (M-F-J-E). www.calm-arlon.be
CH GENEVE. Hotel Ramada, La Praille, Stade de Genève. Beurs (M-F). www.svsmf.ch
FR SOISSONS (02). Espace Claude Parisot. Ruil-beurs (M-F).
FR CHANIERS (17). Salle municipale. Beurs (M-F). <masyvon@free.fr>
FR TOURNEFEUILLE (31). Salle "Le Phare", route de Tarbes. Beurs (M-F-J-E).
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<francoise@geologie-tournefeuille.com>
TRENTO. Trento Fiere, via Briamasco 2. Beurs (M-F-E). <gmt.trento@alice.it>
VÄSTERÅS. Beurs (M) <allan.ekberg@punkt.se> www.geonord.org/org/VAGS/show.shtml
SAINT-URSANNE. Halles des Sports. 10.30-18 h. Beurs (M-F).
BAD SCHLEMA. Kulturhaus "Aktivist", Bergstraße 22. 10-16 h. Beurs (M).
BÜHL. Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-17 h. Beurs (M-F). <jogi.hoerth@t-online.de>
TORINO. Polo Fieristico Lingotto Fiere, 1° Padiglione Lingotto, via Nizza 294. Beurs (M-F).
<immaginenatura@euromineralexpo.it> www.euromineralexpo.it
NOVE MESTO NA MORAVE. Kulturni Dum. 7.30-14 h. Beurs (M). <nkz@nmnm.cz>
ERFURT. Atrium der Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. 9-16 h. Beurs (M).
<veit.stange@gmx.de>
RIJSWIJK. Evenementenhal, Wolmerlaan 12. 10-17 h. Beurs (M). <info@exporijswijk.nl>
www.evenementenhalrijswijk.nl
POITIERS/MONTAMISE (86). Salle de fêtes. 10-19 h. Beurs (M-F).
L'ARBRESLE (69). Salle des fêtes, route de Paris (RN7). 9/30-19 h. Beurs (M-F-E).
<fare.stephane@wanadoo.fr>
AMELIE-LES-BAINS (66). Espace Méditerranée. Beurs.
VILLARS (42). Salle de la Libération. Beurs.
SANDWEILER. Rue Principale 18. Beurs (M-F-J-E). <info@precieux.lu> www.precieux.lu
NAMUR. Namur Expo. 13-18/10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@escargotite.be>
www.escargotite.be/escargotite.php
KLAGENFURT. Gemeindezentrum Sankt-Ruprecht, Kinoplatz 3. Beurs (%-F-J-E).
VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
<bernd.frohs@googlemail.com>
MILTENBERG. Altes Rathaus (binnenstad). 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
<olaf1405@aol.com> <r.bast@t-online.de> www.miltenberger-mineralienfreunde.de
BRATISLAVA. Cultus-Dom kultury Ružinov, Ružinovská 28. 9-18/9-16 h. Beurs (M-F).
<burzaruzinov@gmail.com>
NÆSTVED. Næstved-hallen, Rolighedsvej 20. Beurs (M-F-J-E). <hhmfossil@stofanet.dk>
www.stenmessen.dk
LAHTI. Beurs (J-E). <lahden_kivikerho@phnet.fi>
MANNHEIM-NECKARAU. Volkshaus, Rheingold-Straße 47. 9-17 h. Beurs (M-F).
GEBHARDSHAIN. Rathaus. Beurs (M-J). <bergwerk@gebhardshain.de>
BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E).
DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Straße 32. 10-14 h. Ruil_beurs (M-F).
<angelika.hesse@naturkunde.dessau.de>
OELSNITZ/VOGTL. Vogtlandsporthalle. Beurs (M). <vogtlanddruse@hotmail.de>
www.vogtland-mineralienboerse.de
BRUCK/MUR. Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstraße 22. 9-17 h. Beurs (M).
<bruckermineralienboerse@gmx.at>
BILBAO. Bilbao Exhibition Centre, Ronda de Azkue 1. Beurs (M-F). <bec@bec.eu>
www.bilbaoexhibitioncentre.com
L'UNION (31). Grande Halle. Beurs.
OLDENBURG. Weser-Ems-Halle. Beurs. <info@weser-ems-halle.de>
OSTRAVA. Nové auly v areálu VŠB-TU v Ostravě-Porubě. Beurs (M). 9-14 h.
<milos.duraj@vsb.cz>
SCANDICCI (FI). Palazzetto dello Sport. Beurs (M-F-schelpen). www.gamps.it
ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
FREIBURG-IM-BREISGAU. Messe, Halle 3, Europaplatz. 10-18/10-17 h.
<vfmgfbrg@ aol.com>
LUGANO/PREGASSONA. Expohalle Pregassona. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße 1. Beurs (M-F-J-E).
SORGUES (84). Salle des fêtes. Beurs.
NANTES-SAINT-SEBASTIEN (44). Complexe Escall. Beurs.
SOPRON. Vas-Villa Iskola, Ferenczy Janos Str. 7. 9-17/9-16 h. Beurs (M).
<panminhu@gmail.com>
STEYR. ATV-Halle, Fachschulstraße 1. 9-16 h. Beurs (M-F).
<johannes.siebermair@gespag.at>
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F).
HORHAUSEN. Kaplan-Dasbach-Haus. 11-18 h. Beurs (M-E). <manfred@flinzner.de>
ZWICKAU. Ballhaus "Neue Welt", Leipziger Straße 182. 10-16 h. Beurs (M).
'S HERTOGENBOSCH. Cultureel Centrum "De Helftheuvel", Helftheuvelpassage 115.
10-17 h. Beurs.
BORGOSESIA (VC). Teatro Pro Loco. Beurs (M-F).
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De column van Cronstedt
BlueCap Productions

Dames en heren, mag ik u
voorstellen ? Tromgeroffel
en ingehouden adem … (tot
het hoofd blauw wordt, net
zoals in het logo van) ...
BlueCap Productions !
Deze aankondiging wordt uiteraard gevolgd
door een daverend applaus. Sinds haar
eerste stapjes in de verzamelaarswereld in
2007, is het aanbod van deze firma zo overweldigend gegroeid, dat het zich nu zonder
enige twijfel het meest produktieve en meest
exclusieve produktiehuis van DVD's over onze hobby mag noemen.
Maar hoe is het zover gekomen ? Wel, op
een goede dag besefte Bryan Swoboda (jawel, zoon van de bekende mineralenverzamelaar Ed Swoboda) dat veel van de mineralenverhalen die hij hoorde terwijl hij opgroeide, langzaam door de tijd vervaagden. Bryan,
die van nature uit een docu-film-maker is, zei
bij zichzelf dat hij dit zomaar niet kon laten
gebeuren, en besloot om samen met een zekere Randall Blaum, de firma BlueCap Productions op te richten. Doel van dit bedrijfje is
het bewaren van de rijke geschiedenis van
het mineralen-(verzamelaars)-wereldje door
het gebruik van film, internet en andere elektronische media.
Wat in 2007 enigzins aarzelend startte met 1
schijfje, is ondertussen uitgegroeid tot hun
meest bekende produkt : de DVD's over
What's Hot In Tucson, een videoverslag van
het grootste mineralengebeuren ter wereld.
Maar ook het volume van deze compilaties
groeide : van 1 DVD voor 2007, naar 2 voor
2008 en niet minder dan 3 DVD's voor 2010.
Dit laatste trio is goed voor zo'n 6 uren kijkplezier, en gaat alleen over mineralen, want
de Gems & Jewelry van 2010 staan op een
andere DVD en die neemt nog eens 2 uur
voor z'n rekening ! Naast de Tucson-reeks,
kwam Bryan ook op het idee om een totaal
ander genre DVD's te maken, die hij de New
Crystal Hunters noemde.
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Het doel van deze publicaties was om vooral
kinderen warm te maken voor onze hobby,
door ze de opwinding en het genoegen te laten zien van het zelf verzamelen van mineralen in het veld. In de eerste film zien we drie
kids die de natte droom van menig volwassen
verzamelaar mogen beleven: zelf gaan zoeken naar én vinden van mineralen in de edelsteenmijnen van Pala, Californië. Na Pala,
verschenen in deze reeks ondertussen ook
Arkansas en Smoky Hawk (over verzamelen
in Colorado). Tevens bevatten de films van
de New Crystal Hunters, naast veel beelden
van enthousiaste en gelukkige kinderen en de
mineralen die ze vinden, ook een schat aan
nuttige en leerrijke informatie. Je kan deze video's overigens ook sponsoren: vanaf 25
exemplaren (die je wel gratis moet weggeven
aan geïnteresseerde kinderen) wordt je naam
zelfs op de DVD afgedrukt !
Met Mineral Perspectives zijn ze alvast
goed op weg om een derde, succesvolle
reeks te maken. Deze DVD toont ons 3 verzamelaars die vol passie spreken over enkele
van hun meest geliefde specimens, die in al
hun glorie en langs alle kanten getoond worden. Maar ook liefhebbers van mineralenkunst komen ruim aan hun trekken, o.a. met
Eberhard Equit : An Intimate Talk en de Mineral Artists Show DVD.
Voor tal van andere intrigerende titels, zoals
The Golden Age of Minerals en Perspective of the Woman Collector, verwijzen we
naar hun webstek. Eén van hun meest recente werken, What's Hot In Munich (2010), zat
zelfs als gratis bijlage bij het mei-juni-nummer
van 2011 van de Mineralogical Record. Ideaal
om de september-vergadering van de MKA
mee te vullen… en mij van de nodige inspiratie te voorzien voor deze column. Herwig en
Rik, bedankt voor de tip !

Visualiserende groetjes,
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Sex on the Moon
(met) Axel Emmermann
Het zal je maar gebeuren dat een van de “best-selling” auteurs van het ogenblik zijn
nieuwste boek aan de pers voorstelt en dat jij in die thriller de “goeie” mag spelen. Nadat
hij het succesverhaal van de oprichters van Facebook, “Accidental Billionaires”, had
neergepend stortte Ben Mezrich zich op het verhaal van de maansteenroof. Men kan zich
afvragen: waarom na zo lange tijd dat verhaal nog eens oprakelen ? Wel, twee redenen:
ten eerste blijft het een crimi die fantastischer is dan de werkelijkheid ! Je kan er gewoon
niet omheen : dit verhaal is en blijft een onwaarschijnlijk gegeven dat veel mensen beroerde. Twee dagen voor ik dit stukje begon te schrijven kreeg ik bijvoorbeeld nog een bedankje van David S. Draper, Ph.D. (Manager, Astromaterials Research Office, Astromaterials Research and Exploration Science Directorate). De man komt ook voor in het boek
en is een van de “slachtoffers” van de roof, één van de vele mensen wier reputatie beschadigd werd omdat ze er zelfs maar zijdelings bij betrokken waren. Ten tweede: Thad
Roberts, de “schurk” in deze, vond dat hij veel te zwaar was gestraft en besloot “zijn verhaal” wereldkundig te maken via een bekend journalist of schrijver. Ben Mezrich beantwoordde zijn verzoek en ging de dief opzoeken in de gevangenis.
Nu is die Roberts geen gewoon manneke, er is namelijk een serieuze hoek af. De man is
niet in staat fictie en realiteit uit elkaar te houden en heeft een nadrukkelijk narcistische
verhouding met zichzelf. M.a.w. hij beschouwt zichzelf als een hybride tussen Indiana Jones en James Bond… Zonder dollen : hij geeft zelfs toe dat hij tijdens de kraak voortdurend het kenwijsje van James Bond liep te fluiten of neuriën. Kosten aan dus. Dr. Everett
Gibson (men herinnere zich de schitterende lezing “Life on Mars”), de FBI agenten die
aan de zaak werkten en ikzelf wisten dat maar Ben Mezrich dus niet. Vandaar dat ik op
een dag een paniekmailtje kreeg van Dr. Gibson waarin hij zijn bezorgdheid uitte dat Roberts zijn waanzinnige versie van het verhaal zou kunnen slijten aan een succesauteur.
Mijn logische antwoord daarop was hij dan óók maar eens met die schrijver moest praten.
Maar dat bleek niet te mogen van de
Dr. Everett Gibson overhandigt een geadvocaten van NASA. Goed, dan maar
denkplaat
aan Axel Emmermann tijdens
eens contact gemaakt met Special
de MKA-vergadering van 11 april 2003.
Agent Nick Nance en of die eens wou
Foto © Rik Dillen
polsen of de FBI soms iets kon bijdragen aan een ietwat juistere versie van
de feiten. “Sorry, it’s not FBI policy to
discuss cases, closed or otherwise”,
was het officiële antwoord. Blijkbaar had
Roberts ook al een poging gedaan om
zijn “scenario” te slijten aan een filmstudio(tje) maar dat hebben een paar federale overheden de kop ingedrukt. Dat
kan natuurlijk niet zomaar in “the land of
the free” maar wellicht bevatte het scenario al te verdraaide feiten waardoor
de reputatie van bestaande personen
bedreigd werd of werden veiligheidsmaatregelen binnen NASA al te expliciet
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beschreven. Feit is dat het project een stille dood stierf. Een bekend auteur als Ben Mezrich afstoppen is natuurlijk een probleem van een heel andere orde. Ik denk wel dat ze het
geprobeerd hebben op wettelijke gronden maar daar luistert natuurlijk geen rechter naar.
Goed, algehele paniek dus. Nu vond ik het ook niet zo’n leuk idee dat zo’n waanzinnig
verhaal alleen zou verteld worden vanuit de gezichtshoek van een crimineel met grootheidswaan. Ik dacht toen: “Droog aan de haak weeg ik ook nogal wat dus waarom probeer ik eens niet die Jan Klaassen voor de tweede keer een hak te zetten ?” Nu is het niet
eenvoudig om een beroemd schrijver als Mezrich even gauw te contacteren, edoch zijn
uitgever zal toch wel een contactadres hebben (al is het maar om de poen naar toe te sturen) ? Ik schreef dus naar die uitgever dat ik vernomen had dat zijn cliënt met Thad Roberts was gaan praten en dat hij vóór hij aan zijn boek begon misschien wel eens met mij
wou praten… oh, ja, en dat ik The Belgian Collector was die de roof had helpen oplossen.
Anderhalve dag later kreeg ik een mailtje van meneer Mezrich dat hij inderdààd interesse
had ;-).
De man wou zo snel mogelijk overvliegen naar Antwerpen maar toen besloot zijn vrouw
om tussen de soep en de patatten er even een zoon uit te persen. Manlief was dus “thoroughly grounded”. Huisarrest, behalve om naar de kinderarts te gaan dus. Plan B schoot
onmiddellijk in actie: “Axel, why don’t you come over to Boston for a few days? My treat ! I
really want to get your character right”. Oh, geweldig ! Ikke dus voor een paar dagen naar
de VS op kosten van Ben… je kan erger dingen meemaken, niet ? Droom rustig verder
Axelleken want toen besloot de Hikkehakkeploffekeutel (Eyafjallajokull n.v.d.r.) uit te
barsten en was het voor weken gedaan met vliegen. Tijd voor plan C: “Axel, we’re going
to do this every which way ! If necessary over the phone ! Can you please give me your
number ?”. Uren hebben we toen aan de telefoon gehangen, regelmatig onderbroken
door afspraken met kinderartsen, pokertoernooien (Merzich doet ook aan verslaggeving
van die evenementen) en dergelijke. Uiteindelijk bleek de auteur een zéér goed luisteraar
te zijn. Je hoeft hem maar één keer iets te vertellen en hij snapt direct de implicaties van
wat je zegt. Hij heeft letterlijk àlles wat ik hem verteld heb in dat boek gestopt.
Over het boek
"Sex on the Moon" is uiteindelijk geen literatuur met hoofdletter "L". Het heeft echter wel
de grootst mogelijke doelgroep : de gewone lezer. Je kan het vergelijken met de boeken
van Aspe waarin commissaris Van In de boeven achterna zit. Mezrich krijgt ook heel wat
kritiek over zich heen, soms terecht en soms onterecht. De man heeft een eigen stijl die je
zou kunnen omschrijven als popart. De bijvoeglijke naamwoorden worden soms wel eens
een keertje te vaak herhaald, zo hebben al te veel jongedames "porseleinen schouders".
Ook de hyperbolen die de schrijver gebruikt zijn soms wat overenthousiast. Zo kan je niet
zomaar het woord genie gebruiken voor iedereen die een IQ heeft van boven de 100. Zo
zal dr. Everett Gibson zichzelf wellicht liever omschreven zien als "alom gerespecteerd
eminent geleerde" dan als "a fucking rockstar”. Wat mezelf betreft: de term "international
superhero” is natuurlijk volkomen terecht (oh, wat heb ik toch een lol !) maar ik was al tevreden geweest als Mezrich mij had omschreven als iemand met een goed ontwikkelde
burgerzin.
Als de lezer echter vrede gesloten heeft met de hyperbolen blijft er een verhaal over dat,
ook al ken je de afloop, best spannend is om te lezen. Het is ten alle tijde overduidelijk dat
de auteur is uitgegaan van de beschrijving die Thad Roberts, de dief, hem van zichzelf
heeft gegeven. Die is eigenlijk op geen enkel ogenblik overtuigend. Je krijgt tijdens het lezen steeds de indruk dat de persona van Roberts, de meester-crimineel, is ontsproten
aan de zieke geest van de échte Roberts, de immorele narcistische kruimeldief. Het is de
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verdienste van Mezrich dat de zwakheid van Roberts’ karakter steeds doorschemert. Zijn
alter ego, het persona dat hij in zijn geest creëert om zijn zelfbeeld op te krikken, slaagt er
niet in de barrière van de realiteit te doorbreken en aldus geloofwaardig te worden. De auteur heeft zich dus moeten behelpen met slechts twee bronnen: Roberts en ikzelf, vermits
de FBI en NASA weigerde mee te werken. Mezrich heeft er voor gekozen mijn kant van
het verhaal als de realiteit te aanvaarden en heeft op een heel slimme manier gewoon
neergeschreven wat Roberts hem gaf. De rest van de gegevens is Mezrich moeten gaan
zoeken in de Library of Congress, waar elke Amerikaanse staatsburger onder de "Freedom of Information Act” toegang heeft tot de notulen van processen, politierapporten,
arrestatiebevelen en nog veel meer.
Het verhaal zelf is grotendeels waar. Een paar foutjes springen in het oog : ik drink zelden
pils. Ik heb ook geen groene vingers, ik heb bruine vingers door het vele UV waar ik thuis
aan blootgesteld ben. De manier waarop Roberts er zogezegd in slaagt in het Astromaterials lab binnen te dringen houdt geen steek. Wellicht heeft de auteur de echte procedure
hiervan achterwege gelaten om de interne beveiliging van de NASA gebouwen niet te
compromitteren. Er wordt veel verteld door Roberts wat natuurlijk niet verifieerbaar is.
Sommige dingen klinken aannemelijk terwijl andere zaken duidelijk gefantaseerd zijn door
Roberts of een verfraaiing van de werkelijkheid. Wat Mezrich heel goed gedaan heeft is
het beschrijven van een MKA vergadering. Afgezien van de aliassen die gebruikt werden
om onze Geonieuws redacteur en secretaris te benoemen (Amerikanen hebben blijkbaar
geen idee hoe Vlaamse namen moeten klinken) is de beschrijving zo goed dat ik als het
ware de projector kon horen snorren tijdens het lezen ervan. Onze vereniging wordt ook
met naam genoemd, we zijn nu wereldbekend ! Zelfs het verhaal van de reporter die de
arrestatie van de bende van Roberts ter ore was gekomen, de MKA wou contacteren, bij
Emma Van Hee terechtkwam die ten slotte onze voorzitter alleen maar kon zeggen dat er
"iets" was gebeurd, staat beschreven.
Het boek kan rekenen op een stevige tegenwind van de federale autoriteiten in de Verenigde Staten. Mezrich heeft een behoorlijk sterke publiciteitmachine achter zich staan en
die draait natuurlijk op volle toeren. Een aantal invloedrijke figuren bij NASA wenden op
dit moment al hun invloed aan om zoveel mogelijk kritiek te bundelen en in de strijd te
gooien. Uiteindelijk zal het boek wel goed verkopen
maar de film die ervan gemaakt wordt zal toch iets
meer aan de realiteit gekoppeld moeten zijn. Het hele idee van dit boek is gebaseerd op de zelfverheerlijkende verklaringen van Roberts, waardoor deze
veel te veel gewicht in de schaal werpt. Uiteindelijk is
het wel een belangrijk stuk MKA geschiedenis dat nu
te boek staat. De eerste advertentie voor de verkoop
van de maanstenen werd immers op de “virtual
quarry” van onze site geplaatst. Ben Mezrich heeft
uitdrukkelijk te kennen gegeven dat hij eens voor de
MKA wil komen praten. Waarschijnlijk zal dat in het
najaar zijn wanneer de Nederlandse vertaling van
het boek wordt voorgesteld aan het publiek. De Engelstalige versie verscheen op 12 juli gelijktijdig in
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en
kan besteld worden via de boekhandels of op het internet. Voor de Nederlandse versie kan wellicht een
gezamenlijke aankoop georganiseerd worden.
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Mineraal van de
maand :
sérandiet
Rik Dillen
Georges Claeys
Deze keer hebben we nog eens een
silicaat in ons midden, gezegend met
de naam sérandiet. Let wel : sérandiet
(met accent op de e), niet serandiet,
want zo werd verordend door de nomenclatuurcommissie van de IMA
(Burke, 2008). Sérandiet is een inosilicaat dat behoort tot de wollastonietgroep :
wollastoniet + polytypes
ferrobustamiet
bustamiet
pectoliet
sérandiet

CaSiO3
Ca1.67Fe2+0.33Si2O6
Ca3(Mn,Ca)3(Si3O9)2
NaCa2Si3O8(OH)
NaMn2Si3O8(OH)

Inosilicaten bevatten zoals bekend ketens, en in het geval van sérandiet lijken deze (in dit
geval enkelvoudige) ketens zeer goed op die in pyroxenen, vandaar dat deze groep mineralen soms wel eens "pyroxenoïden" genoemd wordt. In de figuur vergelijken we de structuur van zo'n keten in wollastoniet (dat op dat vlak nagenoeg identiek is aan sérandiet)
met pyroxeen.
Wie zich wil verdiepen in de structurele details van sérandiet en aanverwante mineralen
kan terecht in de overvloed aan literatuur die over dit onderwerp beschikbaar is (zie literatuuropgave aan het einde van het artikel)
 Ketenstructuur van wollastoniet
(vergelijkbaar met sérandiet)
vergeleken met die van enstatiet
(een pyroxeen). Bron : Wikimedia,
"Solid State" 2006)

 Figuur bovenaan : serandietkristallen
van de Poudrette Quarry, acryltekening
van Susan Robinson, 1991, 10 x 10 cm,
foto en verzameling Colonel Quintin
Wight.
Bron : website "Canada's got treasures"
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Serandiet-kristallen van
de Demix-Varennes
quarry, Saint-Amable
sill, Varennes & StAmable, Lajemmerais
RCM, Montérégie,
Québec, Canada.
Kristallen enkele mm
groot. Public domain
foto's, bron : MINDAT.

Sérandiet is triklien, met als roosterparameters a = 7.68 Å, b = 6.89 Å, c = 6.75 Å, α =
90.5°, β = 94.1°, γ = 102.7° en Z = 2 (Strunz en Nickel, 2001).
Het vormt prismatische tot blokvormige en tabulaire kristallen, in zeldzame gevallen tot
meer dan 20 cm lang volgens [010]. Het komt ook voor als radiaalstralige aggregaten en
in massieve vorm. Tweelingvorming komt voor, maar niet zo frequent.
De splijting is perfect volgens {001} en {100}, en de breuk is oneffen. De hardheid is 5 à
5.5 In de schaal van Mohs, en de dichtheid is ongeveer 3.4. Sérandiet komt voor in alle
mogelijke tinten van roze en oranje, maar ook kleurloze, bruine en zelfs bijna zwarte kristallen werden waargenomen. De streekkleur is wit, en het vertoont een glas- tot vetglans.
Vezelachtige aggregaten vertonen soms een zijdeglans. Sérandiet is twee-assig positief.
Chemisch gezien vormt het een reeks met pectoliet, wat inhoudt dat een deel van het
mangaan vervangen kan zijn door calciumionen.
Het komt o.a. voor in sodaliet-xenolieten en bepaalde pegmatieten (Mont-Saint-Hilaire,
Canada) en in holten in phonolieten (Point of Rocks, New Mexico, USA).
 Rouma Eiland, Los Archipelago, Guinea. Dit is de type-vindplaats waar in 1931 door
H. Lacroix sérandiet voor het eerst beschreven werd (Lacroix, 1931). Dit is overigens
ook de type-vindplaats voor villiaumiet (Lacroix, 1908) en roumaiet.
 In de Verenigde Staten zijn er een drietal vermeldenswaardige vindplaatsen : Point of
Rocks (een phonoliet-formatie), Colfax County, New Mexico, de Dallas Gem mine, San
Benito County, California, en de Big Rock Quarry (een nephelien-syeniet groeve), Granite Mountain, Little Rock, Pulaski County, Arkansas.
 Dé super-vindplaats voor sérandiet is uiteraard de Poudrette quarry (ook wel Demix
Quarry genoemd), Mont Saint-Hilaire, Rouville RCM, Montérégie, Québec, Canada.
Vooral in de jaren 1973, 1981 en 1988 werden daar spectaculaire vondsten gedaan
van enorme kristallen, sommige tot meer dan 20 cm lang. Combineer dat dan nog met
een mooi zalmroze kleur in een zwart-wit matrix, en je hebt specimens om duimen en
vingers af te likken. Over deze beroemde vindplaats zijn vele honderden, misschien
wel meer dan 1000 publicaties verschenen, en ze is de type-vindplaats voor 60 mineralen ! Indien je in Mont-Saint-Hilaire geïnteresseerd bent moet je zeker de website "Alkali-Nuts" eens raadplegen op http://www.saint-hilaire.ca/msh.htm
 Er is nog een tweede vindplaats van sérandiet in dezelfde buurt in Canada, maar die
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heeft eerder bescheiden (maar wel mooie) micro-kristalletjes opgeleverd : de DemixVarennes quarry, Saint-Amable sill, Varennes & St-Amable, Lajemmerais RCM, Montérégie in Québec.
Sérandiet komt voor als vezelachtige tot massieve aggregaten in de pegmatieten van
Shkatulka, Umbozero mine, Alluaiv Mountain, Lovozero Massief, Kola Schiereiland,
Murmanskaja Oblast' in Rusland.
Mooie microkristalletjes en radiaalstralige aggregaatjes komen voor op verschillende
plaatsen in Noorwegen.
En nu we het toch over de mini-versie hebben mogen we uiteraard de Cerchiara Mine,
Borghetto Vara, Vara Valley, La Spezia, Liguria in Italië niet over het hoofd zien. Deze
mijn heeft voor tal van dergelijke zeldzaamheden mooie micromountjes opgeleverd.
Het komt ook voor in de Aris Quarry, nét ten zuiden van Windhoek in Namibië (Ellingsen, 2006) (denk hierbij terloops ook aan het nieuwe mineraal ellingseniet, dat in 2010
ook door MKA-ers gevonden werd tijdens de MKA-reis naar Namibië).
Volledigheidshalve vermelden we nog een paar minder belangrijke vindplaatsen in o.a.
Italië, Zuid-Afrika, Japan, Brazilië en Australië.

Sérandiet werd in 1931 ontdekt door A. Lacroix op het Rouma eiland, Guinea. Het werd
genoemd naar J.M. Sérand, een mineralenverzamelaar in Guinea die het mineraal gevonden heeft op het eiland Rouma.
Serandiet-kristallen op
microclien, met radiaalstralige
olijfgroene aggregaatjes van
aegyrien van de DemixVarennes quarry, Saint-Amable
sill, Varennes & St-Amable,
Lajemmerais RCM, Montérégie,
Québec, Canada.
Kristallen enkele mm groot.
Public domain foto, bron :
MINDAT. Beeldbreedte 6 mm

Een prachtig serandiet-specimen
afkomstig van de Poudrette
Quarry in Canada, dat in 2010 te
zien was op de beurs van SainteMarie-aux-Mines. Foto © Roger
Lang.
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Op weg naar de Poudrette quarry (ook wel Demix Quarry genoemd), Mont Saint-Hilaire, Rouville
RCM, Montérégie, Québec, Canada. Foto © Georges Claeys 1991. De groeve bevindt zich links in
het beeld.
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Namibië
2010
Deel 2
Jacques Feijen

Zondag 5 september
Na een heerlijk ontbijt, gaan we deze morgen onder leiding van Marius een onvervalst
Himba-dorp bezoeken. Na een half uur rijden door een ongerept landschap, bereiken we
een klein dorpje, waar we alleen vrouwen en kleine kinderen ontmoeten. De enige man is
een jonge Herero, die een nieuwe hut aan het bouwen is voor de hoofdman. Stokken in
de grond en voor het dak, verder afwerken met een mengsel van leem en mest. Hoelang
het duurt voor deze hut klaar is weet niemand, want er wordt op Afrikaanse wijze aan gewerkt : geen stress en vooral rustig aan. De Himba-mannen zijn met hun vee aan het
rondtrekken, op zoek naar voedsel voor hun dieren.
Het haar van de dames is prachtig versierd met een mengsel van geitenvet en rode oker,
waarmee ook hun ganse lichaam ingesmeerd is. Bij de getrouwde vrouwen zijn de voortanden verwijderd. Schoonheid is cultureel bepaald. Zoals bekend wassen deze vrouwen
zich nooit, maar iedere morgen zitten zij ongeveer een uur boven een rookvuur, waarin diverse kruiden liggen te smeulen. Hiermee houden zij hun lichaam schoon. Het valt mij op
dat er hier flink
wat plastic afval
rondwaait. Sommige
vrouwen
hebben
zelfs
plastic boterhammenzakjes in hun
haartooi verwerkt.
De fotocamera’s
doen hun uiterste
best. De vrouwen
spreiden enkele
doeken uit met
daarop
allerlei
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Himba-dorp in de buurt
Camp Aussicht

zelfgemaakte snuisterijen. Iedereen koopt wat originele souvenirs, waardoor de vrouwen
weer in staat zijn hun gezinnen te onderhouden. Als dank krijgen we nog een leuke dans
te zien.
Na een snelle lunch, gaan we weer kappen op de Blauwe Storthoop (voor foto's van de
vondsten verwijzen we naar het vorige nummer). Het is warm, we nemen dus voldoende
water mee. Wij doen allemaal weer prachtige ontdekkingen. Ik vind enkele prismatische
dioptaas kristallen. Deze vorm schijnt typisch te zijn voor de Omaue Mine. Plots verschijnt
een jongeman. Het is een van de vaste medewerkers van Marius, die iets verderop in een
klein huisje woont. Hij heeft natuurlijk een doosje met wat spullen bij zich. Het materiaal is
niet geweldig, maar ik vind een prachtige rozet van malachiet en schaf die voor enkele
euro’s aan. Wij raken aan de praat. Hij vraagt mij wat ik met die loupe doe. Blijkbaar heeft
hij nog nooit zoiets gezien.
Ik leer hem het juiste gebruik aan, en laat hem dan vervolgens een zojuist door mij gevonden dioptaaskristal in een shattuckiet-matrix zien. Hij verbaast zich zeer, dat heeft hij nog
nooit gezien. Ik leg hem uit dat er ook geld te verdienen valt met de verkoop van micromounts. Hij nodigt mij uit naar zijn huisje te komen. Dat laat ik mij geen twee keer zeggen
en we gaan onmiddellijk op pad. Naast zijn keurig onderhouden woning, ligt een kleine
hoop materiaal uit de mijn. Ik laat hem zien waar hij op moet letten, en welk gesteente
goed is om onbeschadigde kristallen in te vinden. Hij bedankt mij uitvoerig. Ik nodig hem
uit tegen de avond naar ons kamp te komen, waar ik nog een reserve loupe heb liggen.
Die kan hij van mij cadeau krijgen. Daarna ga ik nog een tijdje aan het kappen, en de
vondsten zijn werkelijk uitstekend.
Wat een onvergetelijke mooie storthoop was dit. We gaan ons wassen en onze stukken
inpakken. Tegen zonsondergang verschijnt de jongeman. Ik laat hem het boek over de
mineralen van Namibië zien en schenk hem de beloofde loupe. Hij is er erg blij mee, en
bedankt nogmaals uitvoerig.
Na de mooie zonsondergang vertrekken wij voor een heerlijk diner naar het restaurant
van Marius. Ik zal deze maaltijd, en ambiance, nooit meer vergeten. Het behoort tot een
van de mooiste herinneringen uit mijn leven. Marius heeft een heerlijke typisch Namibische maaltijd bereid : stoofschotel met rijst en andere heerlijkheden. Voor mij, als vegetariër een omelet met paddenstoelen ter grootte van een vrachtwagenstuur. Verder kregen
we een verrukkelijke pompoenschotel met een frisse salade en heerlijke inlandse groenten erbij, kortom, wij eten allemaal bij kaarslicht tot onze buikjes rond staan. Mooi vind ik
dat Marius in onvervalst Afrikaans een dankgebed uitspreekt voor dat we mogen toetasten.
Ik mag dat wel, deze knoestige kerel, met zijn diepe geloof : een verademing in deze tijd,
waar ik veel waardering voor weet op te brengen. Marius is een diep religieus mens van
de oude stempel, en schaamt zich niet hiervoor uit te komen. Later zal ik ontdekken dat hij
nog vierkanter is dan ik gedacht had. Hij is een onvervalste Creatonist ! Iemand dus die er
rotsvast van overtuigd is dat God de wereld 6000 jaar geleden geschapen heeft met alles
erop en er aan. Voor hem geen platentektoniek, geen Darwin en Jurassic Park met zijn
dinosaurussen, nee alles is niet ouder dan 6000 jaar. In het gesprek dat ik met Marius
hierover voer, hou ik me een beetje op de vlakte. ‘Jij gelooft zeker niet dat God de aarde
met alles erop in een keer heeft geschapen?’ vraagt hij mij. Ik antwoord hem dat ik gezien
alle fossiele bewijzen, ervan overtuigd ben dat God meer voor een geleidelijke evolutie
kiest, hier en daar onderbroken met forse revolutionaire ingrepen. Dat toont voor mij juist
aan dat de schepping eeuwig en veranderlijk is in onze wereld. Wij komen er dus niet uit,
maar respecteren toch wel elkaars opvattingen.
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Wat het dessert betreft : goddelijk lekker. Iedereen probeert er achter te komen wat het is,
maar we geraken er niet wijs uit. Maar het was goddelijk lekker !
Maandag 6 september
De dag begint goed : eindelijk een schorpioen ! Eddy is als een kind zo blij. Schorpioenen,
spinnen zo dik als een arm en slangen, het is voor hem een feest. Veerle ontdekt het
beestje naast haar schoen. Daarom, elke avond je spulletjes in de tent opsluiten. Je gaat
wel niet dood aan zo’n steek, maar het schijnt toch uiterst pijnlijk te zijn.
We nemen afscheid van Camp Aussicht en van Marius Steiner. Hij was een geweldig
heer. Hij zwaait ons hartelijk uit en wij vertrekken op weg naar Sesfontein en Palmwag.
Vandaag moeten we ruim 250 kilometer afleggen. De grote weg naar het zuiden is goed
berijdbaar, soms afgewisseld met een droge rivierbedding vol grote stenen. Het landschap is vrij open, maar we rijden min of meer in een dalbodem, ingesloten door bergketens.
Na ruim twee uur bereiken we Sesfontein. Ik had iets groters verwacht, maar het is een
mooi, klein dorpje, waar ook palmbomen staan. De lokale supermarkt wordt bezocht om
wat drank en voedsel in te slaan. Sigaretten worden hier ook per stuk verkocht, hetgeen
iets zegt over het bruto inkomen van de gemiddelde Sesfonteiner. Zoals de naam al aangeeft, dankt Sesfontein haar naam aan een zestal bronnen die hier ergens ontspringen. In
1901 bouwden de Duitsers een buitenpost in de hoop hierdoor meer controle te krijgen op
de runderpest. De bevolking in Sesfontein leeft hoofdzakelijk van de teelt van geiten en
maïs. Daarom zie je in de verre omgeving van Sesfontein amper lage struiken en gras.
Wel verdraaid veel stof ! De palmbomen zijn trouwens door de Duitsers aangeplant.
Louw heeft al eerder op de dag te kennen gegeven dat de benzinetank aardig leeg is. In
Sesfontein moet ergens een pomp te vinden zijn, zodat we weer vol kunnen tanken. Na
enig zoekwerk vinden we ze. Helaas, geen druppel benzine ! Louw spreekt enkele mannen aan, en een van hen wijst de weg naar een naburige nederzetting waar we benzine
kunnen kopen. Louw legt mij uit dat in de kleine dorpjes er meestal wel iemand een paar
jerrycans vol met benzine heeft voor de verkoop. Over kwaliteit en zo moet je je hoofd niet
breken.
Helaas bleek ook in de nederzetting een 25-tal km verderop geen druppel benzine te vinden te zijn. We rijden dan maar weer verder in de richting van onze eindbestemming. De
weg zit vol gaten en kuilen, en dwingt ons tot rustig rijden. Besparen we nog wat extra
benzine, moet je maar denken. In de bus wordt de zuurstof geleidelijk aan vervangen door
fijn stof. Het dringt door alle kieren en gaten heen en bedekt alles. In het komende uur
moet ik mijn camera wel drie
keer afstoffen. Er zijn ook
slimmeriken met stofmaskers, die
tijdens onze verdere reis wel
meer van pas zullen komen.
We rijden over een soort hoogplateau. De bodem is bedekt met
basaltgesteente. Dit is een overblijfsel van geweldige basaltuitvloeiingen die hier lange tijd geleden hebben plaats gevonden.
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Terwijl wij rond de middag lekker zitten te eten en te drinken, naderen twee jongemannen.
Ik vraag of ze wat willen eten en drinken. Dat laten ze zich geen twee keer zeggen. Een
heeft een plastic flesje bij zich met amper twee slokken water. Hij woont ongeveer 10 km
verderop. De andere moet nog 25 km afleggen voor hij thuis is, edn hij heeft geen druppel
water bij zich. Het zijn allebei herders, die regelmatig het vee moeten controleren. Lopen
is hier heel gewoon. Ze drinken allebei flink wat water en koffie, en Veerle stopt ze een
flinke voorraad worst en boterhammen toe, dik belegd met vlees. Dat gaat er wel in ! Ook
het fruit en de komkommer met tomaten vinden gretig aftrek.
Na een uurtje breken we weer op en gaan verder richting Palmwag. Hopelijk redden we
het met de benzine ! De twee jongemannen zwaaien ons vriendelijk na. Die hebben weer
een meevallertje gehad. Hun waterflesen zijn weer goed gevuld.
Het landschap is eigenlijk een grote steenwoestijn. Ik heb straks geprobeerd een stukje
door het veld te lopen, maar je moet je ogen op de grond gericht houden, anders verzwik
je beslist een enkel. Hier en daar staan wat bomen en plukjes gras. Ook de Euphorbia,
die zeer giftige struik, doet het hier goed.
Ook hier blijkt de handel in mineralen te floreren. Wij zien enkele mineralen-shops en besluiten bij de best uitziende even halt te houden. Wij dromen al van een supervondst in
een stalletje langs de weg, maar het valt zwaar tegen. We vinden alleen maar super-bullshit, en laten alles mooi liggen.
Terwijl wij genieten van het prachtige landschap, begint bij Louw het water tot de lippen te
stijgen. Vertaal water in benzine en je weet waar hij zich zorgen over maakt. Wij doen dat
echter niet. We hebben onze tentjes, voedsel en drinken bij ons, we kunnen het best wel
een paar dagen uitzingen in deze woestenij. In de buurt van Palmwag vinden we eindelijk
een benzinepomp, uitgerust met een handpomp.
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Wij zijn nog ongeveer 100 kilometer van ons doel en zijn al 6,5 uur onderweg. Maar dan
wordt de reis pas echt geweldig ! Fantastische landschappen ontrollen zich aan onze
ogen. Tafelbergen en andere geologische sierraden vertonen zich in al hun pracht. Hier
ligt 130 miljoen jaar geologische geschiedenis voor onze voeten. Wij bevinden ons midden op het Etendeka-Plateau. Etendeka betekent in de taal van de Himba’s :’ Heuvels
met vlakke toppen’ .
We stoppen even bij een monoliet temidden van een uitgestrekt basaltlandschap. De ‘monoliet’ bestaat uit zandsteen, en bestaat uit gelaagde duinafzettingen. Vreemd, want nergens in de verdere omgeving zie je zandsteen. Alles lijkt verder uit basalt te bestaan. Deze kruisgelaagdheid van versteende zandafzettingen is een typische verschijningsvorm
van door wind gevormde duinen. De kruisgelaagdheid ontstaat door verandering van
overheersende windrichtingen.
Tegen de avond bereiken wij onze camping in de buurt van Twijfelfontein. Camping Aba
Huab. De naam is ontleed aan de rivier die naast de camping stroomt, maar zoals gewoonlijk staat hij droog. Het schijnt dat hij enkele jaren geleden, na heftige regenval nog
eens flink gestroomd heeft, maar dat is dus lang verleden tijd. We hebben een fantastische reisdag gehad, veel bijzondere dingen gezien en meegemaakt, 3000 kilo fijnstof per
persoon ingeademd, maar het was de moeite waard ! Wat smaakt een koele Windhoek
toch heerlijk na zo’n lange, warme, stoffige dag.
Dinsdag 7 september
Lekker vroeg op na een rustige nacht onder een verbijsterende sterrenhemel. Prachtig
hoe je hier weer de Melkweg kunt zien, iets wat in onze streken niet meer mogelijk is door
de lichtvervuiling. Veerle tovert weer een heerlijk ontbijt te voorschijn. De Aba Huab camping is ideaal gelegen voor een bezoek aan enkele geologische hoogtepunten in Namibië.
Paul zet kort uiteen dat wij vandaag drie bijzondere plaatsen zullen bezoeken.
1. De Organ Pipes en Burnt Mountain
2. Twijfelfontein
3. Petrified Forrest.
De weg naar de Organ Pipes voert door een landschap vol kloven en bergen en bestaat
uit afzettingen van kalkgesteenten en metamorfe gesteenten, vooral kleiafzettingen. De
gelaagde afzettingen van deze gebergten bestaan onder andere uit rode
zandsteenafzettingen uit het Karoo-tijdperk, de zogenaamde Etjo-formatie. Zij vormen de
getuigenis van een woestijn uit de oertijd, die ongeveer 180 miljoen jaar geleden het
binnenste van het Gondwana-kontinent, en daarmee ook een groot deel van het huidige
Namibië, bedekte.
Andrea Bocelli en Sara Brightman zingen uit volle borst : Con te Partiro, waarmee Lou
ons ieder morgen in de bus wakker maakt. Als ik dit ontroerende nummer in de toekomst

Geonieuws 36(7), september 2011

179
Organ Pipes, Khorixas

ergens zal horen, word ik onmiddellijk in een tijdmachine terug naar deze heerlijke rit in
Namibië getransporteerd.
Na een klein uurtje stoppen we bij de beroemde Organ Pipes. Hier komen mooie basaltformaties aan de oppervlakte. Deze formaties getuigen van een roerige tijd, ongeveer 130
miljoen jaren geleden, waarbij grote hoeveelheden basalt aan de oppervlakte kwamen
(het Etendeka-Plateau). Dit proces ging ongeveer twee miljoen jaar door en vormde de inleiding tot het uiteenvallen van Gondwana.
In het dal van de Organ Pipes kunnen we een dolorietgang herkennen. Doloriet is een
ganggesteente wat chemisch nauw verwant is aan basalt. In tegenstelling tot basalt, wat
als lava uit vulkaanopeningen aan de oppervlakte treedt, is het voorkomen van doloriet
hier gebonden aan de parallel afgezette oudere gesteenten. Paul legt ons glashelder uit
waarom basalt altijd streeft naar een hexagonale vorm. Hetzelfde verschijnsel zie je ook
als een kleibodem uitdroogt. Door de gelijkmatige afkoeling van buiten naar binnen ontstonden de mooie hexagonale zuilen, die typisch zijn voor basaltgesteenten. Deze geometrische vorm van de veelhoek (polygonaal systeem) is in de natuur een veelvoorkomend ordeningsprincipe. Daarmee kan gesteente zich optimaal afzetten.
Aan het einde van de wandeling door de Organ Pipes, beklimmen we de top van het gesteente. Van hieruit krijgen we een fraai uitzicht op de Verbrande Berg. De zon staat gunstig, zodat het verbrande gedeelte van de berg mooi in het oog springt. De verbrande
Berg heeft natuurlijk niet in brand gestaan, maar bij zijn ontstaan hebben werkelijk zeer
hoge temperaturen een grote rol gespeeld. Ook hier zien we weer een bewijs van de eerder genoemde hete massa’s magma, die een rol hebben gespeeld bij het uiteenscheuren
van Gondwana. In de kleiafzettingen, waarin veel organisch materiaal zat, kwam het door
de temperaturen van meer dan 1000°C tot een echt bakproces. Achtergebleven gebakken
kleilagen veroorzaakten donkere verkleuringen, en de de berg ontleent daaraan zijn
naam.
Twijfelfontein is vooral beroemd vanwege de talrijke rotstekeningen die door Bosjesmannen gemaakt zijn. Om niet te veel te vernielen, moeten we via goed aangelegde paden
door de vallei lopen. Maar ik heb hier hetzelfde gevoel als met andere kunstzinnige zaken.
Een paar is goed, te veel wordt vervelend. Hoewel de tekeningen prachtig zijn, heb ik
meer aandacht voor een aantal geologische fenomenen die hier waargenomen kunnen
worden.
Gedurende vele miljoenen jaren zorgde erosie ervoor dat diep uitgesneden dalen en tafelgebergten gevormd werden. Verweringsprocessen waren de reden dat uit de tafelbergen
vaak grote zandsteenblokken in lawines naar beneden kwamen. Vanwege hun perfecte
gelaagde opbouw spleten
deze zandsteenblokken
en vertoonden mooie, fijnkorrelige, platte vlakken.
Ideaal voor de San, want
hierop konden zij makkelijk hun mooie tekeningen
aanbrengen. Er
sijpelt
zowaar water uit een
overdekte bron, maar ik
heb gezien de groenige
kleur niet veel zin om
hiervan te proeven. Er
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staat een handpomp, waarmee je water kunt oppompen. Guido geeft een flinke zwengel
aan de pomp zodat ik toch even kan proeven, en het blijkt toch best lekker te zijn!
Op een aantal zandstenen zie je ook laagjes met daarin kwartsgesteenten. Dit toont aan
dat er van tijd tot tijd ook sprake was van regen in de droge woestijn van Gondwana die in
de vorm van beekjes en riviertjes werd afgevoerd. De kwartsstenen zijn mooi afgerond,
hetgeen duidt op transport over lange afstand.
Volgens diverse bronnen zijn de rotstekeningen gemaakt tussen 4000 B.C. en het einde
van de 19e eeuw. Ik heb altijd wat twijfels bij Archeologische dateringen. Als je met archeologen te maken krijgt, beschikken zij soms over weinig kennis over geologie, maar op
de tekeningen zijn koolstofdateringen uitgevoerd wat een grote mate van betrouwbaarheid
geeft. Goede archeologie kan niet zonder de inbreng van geologie. Maar laat ik niet te
hard vallen, er zijn nog steeds hele volksstammen op deze aarde, die denken dat zij pas
6000 geleden ontstaan is.
Ik ontdek een plaat waarop golfribbels te zien zijn. Deze ribbels ontstaan op plaatsen
waar een min op meer ritmisch contact plaatsvindt tussen twee media van verschillende
dichtheid, bijvoorbeeld water en zand, of wind en zand. Je ziet deze ribbels bij zeestranden en natuurlijk volop in de woestijn op de duinen. Ook hier is een mooi voorbeeld van
deze 180 miljoen jaar oude golfribbels bewaard gebleven.
Heel apart is ook het verschijnsel van honingraat-verwering. Deze speciale vorm van verwering vindt men overigens ook bij graniet, maar hier betreft het natuurlijk zandsteen.
Hierbij ontstaan grote gaten onder het oppervlak van het oppervlak, de zogenaamde harde korst. Water dat in de steen dringt, lost geleidelijk mineralen op. Als dit water verdampt
zetten de mineralen zich in de buurt van het oppervlak af, waardoor een harde korst ontstaat. Deze mineralen bestaan vooral uit ijzer- en mangaanoxiden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de kleur die kan variëren tussen rood en zwart. Door het uitdrogen van het
gesteente, begint dit te krimpen. Daardoor komt de harde korst los van het onderliggende
gesteente, en ontstaan er haarscheuren. Als dit proces plaats vindt op plaatsen die meer
beschut zijn tegen de zon, kan het binnendringende water ervoor zorgen dat er steeds
grotere gaten ontstaan. Wij zullen een week later hiervan bij Bull’s Party nog extreme
voorbeelden zien. Hoeveel miljoenen jaren het duurt voor er een gat ter grootte van een
voetbal ontstaat, weet ik niet. Telkens als ik probeer vat te krijgen op geologische tijdrekeningen, moet ik concluderen, dat ons menselijke bewustzijn hier zwaar te kort schiet.
Honderd jaar vinden wij al lang, wat moet ik mij dan in hemelsnaam voorstellen bij 180
miljoen jaar ?
Na een rit van ruim 50 kilometer, arriveren wij bij
Petrified Forest. Wij zijn
de enige bezoekers. Op
de thermometer bij de ingang van het park, is het
in de schaduw 37°C.
Nadat we lekker gegeten
en gedronken hebben en
de afwas gedaan is,
gaan we het Versteende
Woud bekijken, onder
begeleiding van een gids.
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In 1940 werd het Versteende Woud in de buurt van Khorixas ontdekt. Het zijn versteende
boomstammen die ruim 280 miljoen jaren ingebed werden in sedimenten. Geologen hebben aangetoond dat deze bomen van bijna 30 meter hoogte, van ver zijn aangespoeld,
meer dan 1000 kilometer. Alles wijst op een plotseling opgetreden watercatastrofe, waarbij enorme hoeveelheden water in één keer vrijkwamen. Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen deel uitmaakten van een reusachtig woud dat zowat 280 miljoen jaar geleden
grote oppervlakten van Gondwana bedekte. De enorme hoeveelheden sedimenten die in
de vloedgolf werden meegevoerd, bedekten de boomstammen in korte tijd zo goed, dat zij
volledig van zuurstof werden afgesloten. In de loop van de tijd bereikte de sedimentlaag
een dikte van meer dan 1000 meter. Onder de geweldige druk en temperatuur losten de
kwartskorrels als basis voor het verkiezelingsprocesgedeeltelijk op. De cellulose in de
boomstammen werd stelselmatig molecule per molecule vervangen door opgeloste
kwarts. Dit ging zo langzaam en gelijkmatig dat alle fijne details van de bomen nauwkeurig bewaard bleven.
Tijdens het uit elkaar vallen van Gondwana, zo’n 120 miljoen jaar geleden, werd Namibië
tektonisch opgeheven. Daardoor ontstond er een sterke afvoer van de sedimenten, waardoor de verkiezelde boomstammen weer geleidelijk aan de oppervlakte verschenen.
Tengevolge van de perfecte verkiezeling, bleven de details van de boomstammen goed
bewaard. Daardoor was het mogelijk de biologische identificatie van de bomen vast te
stellen. Zij blijken te behoren tot de Gymnospermen (Naaktzadigen) en zijn de voorouders
van onze huidige dennen en sparren. De bomen worden ingedeeld bij de uitgestorven
soort Cordaites en worden Dadoxylon genoemd. In mijn collectie fossiel hout thuis, heb ik
een stuk van deze boomsoort, afkomstig uit Chemnitz, Duitsland. Ook in Europa (bestond
natuurlijk nog niet, alles was Gondwana) kwam deze soort uitgebreid voor, en vormde de
basis voor onze latere steenkolenvoorraden.
Na ongeveer een uur in de hete zon te hebben rond gelopen, en diverse stadia van de be-
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roemde Welwitschia planten bestudeerd te hebben wordt het tijd om onze volgende campingplaats te gaan opzoeken, Brandberg Restcamp in Uis. De mineralen liefhebbers spitsen bij het horen van de naam Uis onmiddellijk hun oren, en hun ogen krijgen een omfloerste uitdrukking.
Ik voel me opgewonden bij het vooruitzicht dat we morgen het gebied van de Brandberg
en de Goboboseb-bergen gaan bezoeken. Daar groeien ze, die dikke amethysten, epidoot, scepterkwartsen, vensterkwartsen, rookkwartsen, citrienkwartsen, fantoomkwartsen,
calciet, preniet enzovoort. En ze wachten daar op ons om geplukt te worden…zo groot als
de armen van een worstelaar......zo mooi als de welbevallige lijfjes van de Namibische
meisjes… snuuuuurk.
Woensdag 8 september.
Vanuit Uis, gelegen in het Erongo-gebied, kijk je recht tegen de hoogste berg van Namibië
aan : de Brandberg, die 2573 meter hoog is. Uis is eigenlijk een voormalig mijnwerkersstadje. Er komt namelijk veel tin voor in de bodem, in de vorm van cassiteriet, maar helaas in zeer lage concentraties. In de mijnwanden zie je tientallen grote pegmatieten,
waarin het begeerde erts voorkomt. Begin 1924 werd begonnen met grootschalige winning. Tijdens de economische blokkade van Zuid-Afrika, werd hier druk gewerkt om het
land van tin te voorzien, ondanks de hoge kostprijzen. De mijn werd in 1991 stilgelegd. De
voorraden schijnen nog heel groot te zijn, maar het is altijd afwachten wat de wereldeconomie gaat doen. Anders vervalt Uis langzaam tot een spookstadje. Buiten Uis zie je
enorme witte storthopen van de voormalige tinproductie.
Ik begeef me naar de supermarkt om geld op te gaan nemen. Helaas worden mijn bankpas en kredietkaart niet geaccepteerd. Dat geldt voor heel ons gezelschap. Ook Louw
krijgt geen druppel uit het apparaat. Alleen Herman heeft nog genoeg contant geld in
euro’s bij zich, en hij kan tegen een zware woekerrente geld wisselen in Namibische dollars. De eerstvolgende bank is 200 kilometer verderop. Volgens Louw beschikken deze
kleine bankapparaten vaak niet over genoeg geld om te voldoen aan de behoeften van de
toeristen. Wij trekken zonder met onze ogen te knipperen 300 euro uit de muur, maar voor
een gemiddelde Namibiër is 10 euro al een kapitaal.
Ramp, o ramp ! We gaan vandaag mijnwerkers bezoeken en hebben niet genoeg geld bij
ons. Zouden we prachtige stukken aan onze neus voorbij moeten laten gaan, omdat het
bankapparaat ons niet wil helpen ? Gelukkig bieden Veerle en Rien hulp aan. Wij hebben
een redelijk gevulde pot, waar we iedere dag wat geld in stoppen om de algemene kosten
te bestrijden. Ik leen wat geld van Rien en ben als een kind zo blij dat ik weer wat kan uitgeven als dat vandaag nodig mocht zijn.
Paul heeft een opmerkelijke gids geregeld. Niemand minder dan de beroemde mijn-eigenaar Monty van der Smit. Monty bezit al jaren een claim in het Goboboseb gebergte. Op
Valentijnsdag 2007 werd een van de spectaculairste pockets gevonden met fantastische
amethyst-scepters en vensterkwartsen tot twintig centimeter lang. Zie hierover Lapis oktober 2007.
Monty ziet eruit zoals een Namibische mijnwerker eruit hoort te zien. Verweerd, model Jerommeke en een gelaatskleur van iemand die elke dag minstens 2 liter eigen stook van
80% inneemt. Hij is een vriendelijke man. De bedoeling is dat wij zijn claim gaan bezoeken. Maar als hij onze bus ziet, trekt hij zijn zware wenkbrauwen op. Hij twijfelt eraan of
ons voertuig wel in staat is zijn claim te bereiken. Maar wij laten ons niet weerhouden, en
even later volgen wij de zware terreinwagen van Monty. Het is ongeveer 70 kilometer
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rijden (afstand telt
niet in Namibië) en
het eerste uur
rijden we over redelijk
berijdbare
wegen. De ster in
de figuur geeft de
mijn
aan
van
Monty.
Na ruim een uur
rijden houdt Monty
halt en toont ons
enkele grote Welwitschia’s. Wij zijn
er inmiddels wel 1000 gepasseerd, want in dit gebied zie je heel veel van deze planten,
die soms wel 2000 jaar oud kunnen worden. Monty blijkt een kenner te zijn van het
specifieke plantenleven in deze streken. Hij is de mening toegedaan dat alle geleerden in
de wereld het mis hebben wat betreft de verspreiding van de Welwitschia’s. Volgens hem
worden de zaden van de planten verspreid door een speciale soort wants die alleen bij
deze planten voor komt. Hij beent naar een grote plant toe, haalt wat dood blad weg en
toont ons de mooie insecten.
Na een kleine twee uur rijden komen we bij een andere mijnwerker aan. Deze man, Ras
Greef, woont hier al bijna 20 jaar midden in de woestijn met zijn dochter en drie zonen.
Zijn vrouw is enkele jaren geleden overleden. Helaas kunnen we de laatste kilometers niet
verder naar de mijn van Monty, want de weg is inderdaad te slecht voor ons voertuig.
Dat zal achteraf geen slechte oplossing blijken te zijn. Monty vertelt ons dat wij hier enkele
uren kunnen blijven en dat wij vanavond bij hem thuis welkom zijn. Het huis van Ras is
een typisch huis voor deze omgeving, alleen veel beter afgewerkt dan waar de zwarte
mijnwerkers wonen. Ook is er een mooie tuin aangelegd met veel grote cactussen. Deze
mensen zijn volledig op zichzelf aangewezen, dus je vindt bij Ras een klein dorp met
reparatie werkplaats, kippenren, watervoorzienig, en zonneenergie. In zijn veranda wordt
aan de kristallen uit zijn claim gewerkt. De laatste jaren is er amper nog amethyst
gevonden.
De opbrengsten zijn veel lager dan vroeger. Veel mijnwerkers hebben hun claims
verlaten. Ik raak met zijn dochter in gesprek. Ik vraag haar of zij het niet vreselijk eenzaam
wonen vindt en of zij niet liever in Swakopmund zou wonen. Daarop begint zij hartelijk te
lachen. Zij vertelt mij dat zij eenmaal per week met haar vader naar Uis gaat om inkopen
te doen. Daar blijven ze meestal een
uurtje. Ook gaan ze elk jaar twee
dagen naar Swakopmund, en zijn
altijd weer dolblij als ze weer thuis
zijn. Zij is hier opgegroeid en vindt het
zalig wonen in de woestijn. Een
doorsnee mens zou het toch wel op
de heupen krijgen. Maar toegegeven,
het is hier heerlijk rustig en het uitzicht
is onbetaalbaar mooi. Haar broertjes
krijgen onderwijs via de computer.
Ondertussen is iedereen druk bezig
de koopwaar van Ras te inspecteren
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Van boven naar onder :
1. Amethystkristal van enkele cm met
prehnietnodulen "in situ"
2. Er is genoeg voor iedereen...
3. Vindplaats uitgerust mét steenbreker ! (foto Jacques Feijen)
4. ... en uitzicht.

en aankopen te doen. Ik vind de kwaliteit van het materiaal niet geweldig.
Geen amethyst, geen vensterkwarts.
Ik koop een paar mooie stukjes die
kwalitatief erg goed zijn. Als ik naar
de prijs informeer val ik bijna flauw.
Voor vijf euro word ik eigenaar van
drie prachtige stukken. Dat is echt
voor niks. Ik besluit eens rond de nederzetting te lopen. Eigenlijk baal ik
dat we niet naar de claim van Monty
kunnen, of dat we niet een andere
nederzetting van mijnwerkers kunnen
bezoeken om hun aanbod te bekijken. Twee grote amethystscepters,
diep paars, in matrixworden aangeboden voor 15 euro, verder is er
kwarts met luchtbellen, naaldkwarts
bezet met fel groene gyrolieten, een
brok van 20 cm voor tien euro.
Hier liggen duizenden brokken basalt, duidelijk het afval van de mineralenwinning. Ik kijk eens nonchalant
naar de stenen. Ik kijk nog eens. Ik
kijk nog eens beter want ik geloof dat
ik niet goed wordt. Als dit afval is,
dan weet ik niet meer wat goed materiaal is. Hier zouden wij thuis een
moord voor plegen. Elk afvalstuk zit
vol geodes met werkelijk schitterende
mineralen erin. Ras Greef vindt het
prima dat wij in zijn afval zoeken,
want meer is het niet voor hem. Bij
hem tellen alleen amethyst, vensterkwarts en andere bijzondere kwartsvormen. Al snel is de hele groep in
uiterste staat van opwinding.
Iedereen is druk bezig met zoeken,
monsteren en het uiten van allerlei
kreten. Bart vind zelfs een prachtig
amethystkristal, klein maar wel diep
paars gekleurd, en kwartsen, bariet,
calciet, gyroliet in allerlei kleuren,
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vormen en groottes. Man…dit is het Paradijs ! Er wordt driftig gekapt. We ontdekken een
oude steenbreker, waarop sommige stukken getrimd kunnen worden. Gewicht is gewicht !
We zijn enkele uren zoet met het zoeken in het basaltafval. Iedereen vindt prachtige stukken, maar je moet ze wel intact uit het harde basalt zien te krijgen, het liefst met een
mooie matrix eraan. Dat valt niet mee. Ras gebruikt compressor gedreven beitels en diamantzagen. Wij forse hamers, bruut geweld en hopelijk veel geluk. Hoewel vaak mooie
stukken sneuvelen, blijft er voor iedereen meer dan genoeg over.
Ach, wat vliegt de tijd als je gelukkig bent. De zon schijnt, de stemming is meer dan uitstekend, het landschap is buitenaards mooi, iedereen vindt mooie kristallen in geodes. Daar
kan niets tegenop ! Het feit dat we dit mogen meemaken is éénmalig. De droom van iedere verzamelaar van mineralen. Kijk maar eens wat we voor het oprapen hebben. Paul verdient een nog grotere en hogere stoel in de hemel ! Gelukkig herinnert Veerle ons eraan
dat dat nog wel even kan gaan duren, en dat wij er slimmer aan doen een lekker middagmaal te nuttigen. Dat laten wij ons geen tweemaal zeggen, en we laten het ons goed smaken. Ik loop na de maaltijd weer naar Ras toe, en laat hem zes vuistgrote stukken zien
met supermooie kristallen erin. Ik beken dat ik mij diep schaam, want hij wil er niet meer
dan vijf euro voor hebben. Daar krijg je bij ons niet eens een kiezelsteen voor ! Ras laat
ons vervolgens weten dat we gerust eens naar zijn claim mogen gaan kijken. We mogen
op de storthopen kappen als we dat willen, maar moeten wel wegblijven op de plaats
waar zijn mijnwerkers aan de wand aan het werken zijn. Is dat even een dikke kers op de
taart ! Dat laten wij ons geen twee keer zeggen, en spoedig zijn we allemaal op weg naar
de mijn die ongeveer 500 meter verder ligt. Het is ruim 60 meter hoger de berg op, maar
de weg is goed begaanbaar.
Herman is al een uur eerder naar boven gegaan. Veerle heeft ervoor gezorgd dat de pan
met rijstsalade mee naar boven gaat, zodat Herman niks te kort komt. Hij is in zijn element en heeft al enkele mooie kristallen uit het gesteente gekapt. Helaas zijn er ook veel
weggesprongen of kapot gegaan. Ik vind het onder bij de woning van Ras veel makkelijker gaan. Het gesteente daar is reeds meer handzaam geformatteerd, maar ieder zijn liefhebberij. Al snel is iedereen weer aan het kappen en zoeken. Hoewel de storthoop enorm
groot is, vind ik het materiaal tegenvallen t.o.v. hetgeen we beneden gevonden hebben. Ik
besluit met Rien naar boven te wandelen, om een blik te werpen op de plaats waar de
mijnwerkers bezig zijn. Het lijkt mij spannend om eens aan de mineralen-frontlijn te gaan
kijken. Vier zwarte mannen in zeer sjofele kleding boren met luchthamers gaten van een
halve meter of meer in de wand.
Daarna breken zij met grote stangen in een keer een flinke plaat van zo’n een bij twee
meter groot. Ze kijken of de vondsten de moeite waard zijn, en dan pakt een van hen een
10 kilogram zware hamer, en begint de basalt plaat nog verder te verkleinen. Hoewel de
wand bezaaid is met honderden geodes, valt de opbrengst tegen. Veel kleine kwarts,
geen paarse amethyst. Zij hebben betere tijden gekend. Maar je weet nooit of de volgende plaat geen supergeode verbergt, zoals het Monty drie jaar geleden is overkomen.
Boven bij de mijn ligt een enorme blok steen, die met een bulldozer verplaatst moet zijn.
Daarin zitten geodes van 50 centimeter doorsnede met rookkwartsen van zeker 15 centimeter. Helaas zijn enkele afgebroken bij de basis. Er zitten nog veel goede kristallen in,
maar zie die er maar heel uit te krijgen. Zelfs met diamantzagen is dit geen makkelijk
klusje. Ik bekijk nog eens goed de wand waar de mijnwerkers bezig zijn. Geodes zover
het oog reikt. Dat zal ik niet gauw meer zien, dus ik geef mijn ogen goed de kost. Pas als
je hier bent besef je hoe moeilijk het leven van de mijnwerkers is. Geen vrouwen, overal
ver vandaan, slechte behuizing, dag in dag uit basaltblokken uit de berg breken. Volgens
mij verdienen ze niet veel meer dan enkele euro’s per dag. Ik sprak die avond met een
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Namibische bouwondernemer van Duitse afkomst. Hij vertelde dat de Chinezen, die volop
bezig zijn in Namibië, de zwarte arbeiders amper een euro per dag betalen voor zwaar lichamelijk werk.
Na een klein uurtje hou ik het voor gezien. Ik ga liever nog eens mijn geluk beproeven op
storthopen rond de nederzetting van Ras. Rien gaat met mij mee. Snel zijn we weer aan
het werk. Wij hebben een grote hamer van 10 kilogram gevonden, en daarmee breek je
het basalt of het een biscuitje betreft. Na een tijdje krijgen we er handigheid in en het lukt
ons om enkele mooie stukken veilig en onbeschadigd te bergen. Dan zie ik een geode
met dubbelbeëindigde, licht paarse amethystkristallen. Na uitvoerig overleg met Rien, besluiten we een poging te wagen. Misschien lukt het de kristallen veilig te bergen, want de
matrix waarin zij huizen is veel te groot en te zwaar. We zijn het er over eens dat er niets
te verliezen valt. Wie niet waagt, die niet wint. Ik neem nog snel een foto van het stuk,
voor het geval dat het mis gaat. Ik zend een schietgebedje de hemel in, concentreer mij
goed. Rien moedigt mij aan, en dan geeft ik één flinke, korte tik. De blok splijt….perfect !
De kristallen zijn ongeveer 9 centimeter lang, en liggen onbeschadigd in de handzame
matrix op mij te wachten. Wat een bofkont ben ik toch. Om de beurt doen Rien en ik pogingen om kristallen te bergen, en het gaat ons steeds beter af. Je krijgt ook wel oog op
wat haalbaar is of wat niet.
Dan valt mijn oog op een groep kristallen waar ik al een paar keer ben langs gelopen. Een
vrij grote geode, met tientallen kleine kwartsen. Niet erg boeiend, maar precies in het midden zit een groepje kwartsen met een gele kleur. Citrien of Limoniet ? We gaan het proberen. Concentratie… een felle, korte tik. De geode spat helemaal uit elkaar. Er vliegt iets
geels door de lucht, in een reflex grijp ik ernaar. Als ik mijn ogen en mijn hand durf open
te doen, ligt daar de gele kwartsgroep. Onbeschadigd ! Niet te geloven! Onmiddellijk inpakken en mee naar huis nemen.
De tijd vliegt. Als de rest van de groep van de mijn terugkomt, blijkt dat Rien en ik al anderhalf uur aan het kappen zijn. Ik pak mijn vers gekapte mineralen bij elkaar en ga naar
Ras Greef. Ik vraag hem wat ik hem schuldig ben. Daarop barst hij in lachen uit. ‘Helemaal niets. Wij hebben zo genoten van het kapwerk wat jullie twee daar aan het doen waren, dat we er nog jaren om zullen lachen’ antwoord hij. Ik weiger en druk hem vijf euro in
de hand. Hij vindt het prima en we nemen hartelijk afscheid van elkaar. Na hartelijk
afscheid van de familie Greef genomen te hebben, vertrekken we weer naar ons
kampement in Uis. De lager staande zon tovert sprookjesachtige lichten op de Brandberg.
De stemming in de bus is meer dan opperbest. Wij hebben allemaal een fantastische dag
gehad. Wat zeg ik: het was een geweldig avontuur ! Paul verdient volgens iedereen geen
stoel maar een Skybox in de hemel. Wij zullen een petitie indienen !
Na een lekkere douche genomen te hebben, wandel ik even de camping uit richting supermarkt. En jawel hoor, mijn magnetische aantrekkingskracht werkt weer op volle toeren.
Voor ik het weet wordt ik aangesproken door drie jongemannen, van rond de twintig.
Babbel, babbel, klets, klets, en ja hoor, daar tovert een van hen een geode te voorschijn
die hij mij voor twintig euro aanbied. ‘Klassestuk, zo worden ze niet meer gemaakt mijnheer’. Het is de meest smerige, verstofte geode die ik hier ooit gezien heb. Ik zou hem
niet eens meer als wegverharding willen gebruiken. Maar ze blijven aandringen, ik blijf
weigeren. Zielige verhalen, al twee dagen niets gegeten. Je kent dat. In mijn ooghoek zie
ik Paul staan, die glimlachend het tafereel gadeslaat. Uiteindelijk weet ik mij los te kopen,
anders kun je het niet noemen, en ik schenk ze vijf euro op voorwaarde dat ze de geode
houden, en dat ze er eten van kopen. Ze zijn verbouwereerd, en ik maak van de gelegenheid gebruik om te ontsnappen.
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Wij eten lekker buiten in het restaurant van Basil. Na de maaltijd gaan wij op zoek naar
het huis van Monty, met wie we vanavond hebben afgesproken. Het is maar enkele honderden meters ver, maar op een enkele straatlamp na, is het pikkedonker in Uis. Na wat
zoeken weten wij de goede ingang te vinden. Het huis van Monty is groot en voor Namibische begrippen heeft hij een mooie tuin. Het hele huis is afgezet met ijzeren spijlen voor
de ramen en een grote met ijzer beslagen deur voor de ingang. Monty legt uit dat hij dat
wel moet doen, omdat anders de kans groot is dat hij op zekere dag zijn huis leeg aantreft. Lijkt wel op Nederland, zou ik zeggen. Monty heeft een kamer ingericht voor zijn
mineralen. Hij is eigenlijk een mineralenboer, die zijn mineralen oogst en op de markt
brengt. Helaas heeft hij vooral te maken met Amerikaanse handelaren, dus zijn prijzen
zijn afgestemd op Tucson, Arizona. Dat betekent ongeveer tien keer over de kop voor
Europeanen. Van zijn supervondst uit 2007 is niet veel meer over. Bijna alles is verkocht.
Monty verkoopt vervolgens enkele gewonere stukken aan liefhebbers uit onze groep.
Daarna laat hij ons een andere kamer in zijn huis zien. Er staan enkele glazen vitrines,
maar het stof ligt er minstens drie centimeter dik op. Ik vraag hem of hij het niet nuttig
vindt om een poetsvrouw in te huren. Maar daar wil hij niets van weten, zij zou alleen
maar zijn stukken kunnen beschadigen en zo gaat het ook goed.
Hij toont een venster-scepterkwarts uit de Valentijnspocket van 2007. Vervolgens haalt hij
de Lapis uit 2007 tevoorschijn, en toont ons het artikel over zijn supervondst. ‘Weet je dat
hier een kristal in staat wat ik zelf nooit heb gezien?’, zegt hij tegen mij. Ik vraag mij verwonderd af hoe dat kan. ‘Diefstal’ zegt hij zonder blikken of blozen. ’Sommige mijnwerkers
stelen stukken en verkopen die achter je rug om en dit is beslist een kristal uit mijn claim’.
Dan zegt hij: ‘Ik zal jullie mijn levensverzekering laten zien’. Hij beent de kamer uit, en
komt enkele seconden later binnen met een doos. Voorzichtig wordt die geopend, inpakpapier wordt verwijderd en dan…. In zijn hand ligt het superstuk van de Valentijnspocket.
Een twintig centimeter lange , dubbelbeëindigde Amethyst met scepters aan beide zijden.
De kleurschakering verloopt van violet naar diep paars. Het kristal is helder doorzichtig en
volledig onbeschadigd. Los van de vraag hoe zo iets gemaakt kan zijn, vraag ik mij af hoe
het in godsnaam mogelijk is dat dit museumstuk volledig onbeschadigd uit de pocket gehaald is. Wij zijn zo van de kaart, dat de tijd even stil staat.
Monty verteld dat hij dit stuk alleen wil verkopen, als hem iets ernstigs zou over komen,
waardoor hij in het ziekenhuis zou geraken. De vraagprijs schommelt tussen de 15.000 tot
20.000 US Dollar. Mama Mia, daar beginnen wij niet aan. Hij laat nog een tweede superstuk zien, waar wij vol bewondering naar kijken. Heerlijk om zo iets moois te mogen zien.
Er worden bewonderde woorden gestameld. Als ik naar zijn voorouders informeer, verdwijnt hij weer in zijn woonkamer. Even later laat hij ons een boek zien, waarin de geschiedenis van zijn grootouders beschreven is. Zijn grootvader blijkt begin 1900 naar Namibië vertrokken te zijn. Hij kwam uit Nederland, dus Monty heeft ook Nederlands bloed in
zijn aderen. Na de rondleiding danken wij Monty hartelijk voor zijn geweldige ontvangst.
Alleen hebben we niet van zijn eigen stook mogen proeven, hetgeen Guido zeer betreurt.
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tenzij anders vermeld.
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