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Wegens MINERANT is er in mei uitzonderlijk geen maande-
lijkse vergadering en geen vergadering van de werkgroep
edelsteenkunde .

15de beurs en tentoons#E'?in g
van mineralen, schelpen en tcssielen

op 12 en 13 mei '90, telkens van 10 tot 18 uur ,
in de handelsbeurs

aan de meir te antwerpen
ingericht door d e

mineralogische kring antwerpen vzw
mmv de stad antwerpe n

minerant

gratis toegang

Fototitelpagina :

De Kamoto-mijn, Shaba, Zaire . Foto J . LHOEST .
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MNER.T 9 0

MINERANT is gewoon een begrip geworden, zodat we U wellicht
niet meer hoeven uit te leggen wat er allemaal te beleven
valt .

De opbrengst van Minerant is, zoals steeds, bestemd om het pa-
trimonium van de vereniging te verrijken . Daarom doen wi j
zoals steds een beroep op U om te helpen bij het gegantisch e
werk dat de inrichting van een beurs met zich meebrengt .

1. Bij de opbouw en inrichting van de beurs op vrijdag 11 me i
vanaf 9 h tot zowat 19 h zijn zijn helpende handen onont-
beerlijk !

2. Tijdens de openingsuren van de beurs verwachten wij lede n
die, al is het maar een uurtje, kunnen helpen (sekretariaat
algemeen toezicht, bar, boodschappen, . . .) . Wij hebben ook
enkele mensen, vooral jongeren die, tegen betaling (!) zor-
voor de "buitendienst" (o .a . publiciteit) . Geïnteresseerde n
nemen onmiddellijk kontakt op met de heer P . Van hee (tel .
03/645 29 14 .

3. Op zondag 13 mei 1990 is het gedaan . . . voor de buitenwe-
reld . Maar alles moet dezelfde avond terug afgebroken en
ontruimd worden . Ook hiervoor doen wij een beroep op Uw
hulp .

PLIb1 i t

Het sukses van MINERANT 90 hangt voor een groot deel af van de
publiciteit . Zorg er a .u .b . voor dat Uw familie, Uw kennissen-
kring, Uw firma en Uw kollega's op het werk, Uw school en
medestudenten op de hoogte zijn van deze manifestatie en . . . e r
naar toe komen !

Wees voor een keer eens kwistig (in de positieve zin van het
woord) met strooibiljetten, uitnodigingen en affiches . Wenst U
meer van dit drukwerk dan volstaat een telefoontje of brief-
kaartje naar de heer P . VAN HEE, Marialei 43 te 2120 Schoten .
Tel . 03/645 29 14 .
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Fig . 1

Geografische situering van he t
gebied KOLWEZI-LUBUMBASHI .

Sinds 1985 duikt geregeld de naam "Mashamba-West" op in mine -
ralogische vakliteratuur . De laatste jaren heeft deze mijn ta l
van eerste-klasse specimens op museumformaat maar ook zeldza -
me riicromounts opgeleverd . Zuidoost Shaba (vroeger Katanga) i s
beroemd voor de mineralen die er gevonden worden, maar to t
voor kort werd er in de internationale literatuur eigenlij k
maar weinig over gepubliceerd .

1 . INLEIDING

In de provincie Shaba kunnen we de afzettingen en mijnen i n
drie sektoren indelen : de zuidelijke groep (of beter : zuid-
oostelijke groep) of Lumumbashi-sektor, de centrale groep o f
Likasi-sektor en de westelijke groep of Kolwezi-sektor . De
westelijke mijnen, die jarenlang enorme hoeveelheden ertse n
produceerden, en nog over zeer grote reserves beschikken ,
strekken zich uit over een gebied van 25 km langs de weg va n
Mutoshi naar Dikuluwe .
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Fig . 2
De mijnen en metaalfabrieken i n
het gebied van KOLWEZI .

Mashamba-West is gelegen in het uiterste westen van het ge-
bied . Bij een beschrijving hoort een kort overzicht van d e
andere mijnen in het gebied rond Kolwezi en van de metallur-
gische bedrijven in de westelijke groep .

De infrastruktuur in het gebied voor wat wegen, algemen e
diensten en akkomodatie bestreft is vrij goed . Er is we l
slechts weinig openbaar vervoer : je hebt er bijna alleen d e
elektrische trein, die in de jaren zestig geïntroduceerd werd .
De bevolking van de verschillende steden en voorsteden breid t
gestadig uit .

De toegang tot de mijnen zelf is enkel toegelaten voor wagen s
die behoren tot de staatsmaatschappij "La Générale des Carriè-
res et des Mines, Gecamines", tegenwoordig "GECAMINES EXPLOI-
TATION", een dochtermaatschappij van de staatsholding Gécami-
nes (de nieuwe struktuur dateert van 1984) .

De afdeling public relations van de maatschappij geeft som s
toelating voor een bezoek, maar dan uitsluitend in een be-
drijfsvoertuig of met begeleiding van een opzichter . Tijden s
een bezoek mag je geen mineralen verzamelen of foto's maken .

Het bezit van mineraalspecimens is in Zaire onderworpen aa n
beperkingen . Specifieke toelatingen zijn nodig voor het bezit -
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ten en voor het exporteren van mineralen . De nodige dokumente n
worden uitgegeven door het Ministerie van het Mijnwezen, e n
moeten ondertekend worden door een ambtenaar . Aan de gren s
wordt kontrole uitgeoefend door doeane-beambten die naar kost-
baarheden zoeken, vooral goud en diamant, en in dezelfde moei-
te andere mineralen . De procedure voor de export van malachie t
is vrij duidelijk, maar dokumenten met de nodige stempels e n
handtekeningen zijn nog steeds noodzakelijk .

Kolwezi is de grote stad van de westelijke sektor, en er i s
hotelakkomodatie voorhanden, hoewel die niet van dezelfde kwa-
liteit is als die in Lumumbashi, de hoofdstad van Shaba .
Vanuit Kinshasa kan je per vliegtuig in Lumumbashi geraken .

De asfaltweg door het distrikt van Likasi naar Kolwezi is vri j
slecht, en vaak is benzine gewoon niet te koop . De mijnen van
Dikuluwe en Mashamba (DIMA) liggen in de buurt van de woonge-
meente Kapata, die werd gebouwd om de mijnwerkers te huisves-
ten . Verder in de tekst zullen we de afkorting DIMA gebruiken .
De twee mijnen liggen dicht bij elkaar, en verdere uitbating
zal in de toekomst wellicht de beide mijnen doen versmelten .

2 . Geschiedeni s

Zoals voor heel het koperdistrikt van Shaba het geval is gaat
de geschiedenis van de mijnbouw en de metallurgie in he t
algemeen van de westelijke sektor tot meer dan honderd jaar
terug . In het gebied van Kolwezi, Musonoi en Dikuluwe werden
overblijfselen gevonden van primitieve mijnbouw en smeltovens .
Welbekend zijn de ko- per-artefakten en koperen munten genoemd
"Katanga-kruisen" (GAUTHIER ET AL ., 1989) .

Naar het einde van de negentiende eeuw toe werd de streek ge-
exploreerd door Europese pioniers . Prospektie, mijnbouw e n
industriële ontwikkeling evolueerden in de regel van oost naa r
west . De belangrijkste mijnen in de westelijke sektor werden
pas intensief uitgebaat vanaf de tweede wereldoorlog .

Plaatsnamen worden meestal ontleend aan de dichtstbijgelege n
rivier of bron . Dikuluwe is de naam van een moerassige rivie r
dichtbij de afzetting .

Shaba ligt in vogelvlucht ongeveer 1300 km van de Atlantisch e
Oceaan, en zo'n 1650 km van de Indische Oceaan . Transport i s
dus altijd al een kopzorg geweest voor de industrie .
Het probleem werd reeds in 1872 DOOR Stanley gesignaleerd, e n
Koning Leopold 11 poogde reeds in een vroeg stadium de toe-
gangswegen tot Shaba te diversifiëren . Vroeger was de kortste
verbinding de beroemde Benguela spoorlijn naar Lobito, Angola .
Door de burgeroorlog in het gebied kon deze spoorlijn al jaren
niet meer gebruikt worden .
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Fig . 3
Originele "Katanga-kruisen" e n
de gietvormen waarmee ze gemaak t
werden . De grootste zijn 1 cm .

Matadi, de nationale haven van Zaire, ligt op 2800 km van Sha-
ba, en daarom wordt maar een klein deel van de industriël e
produktie langs deze haven uitgevoerd . Het grootste deel va n
de export gaat via de Zuidafrikaanse havens (vooral Port Eli-
sabeth en East-London), omdat ook de weg naar Beira in Mocam-
bique niet meer bruikbaar is .

Toen in de beginperiode de sekundaire ertsen werden ontgonne n
door Union Minière du Haut-Katanga was hout de enige beschik-
bare energiebron voor de ovens en om stoom te produceren .
Sinds 1913 wordt steenkool geïmporteerd vanuit Wankie ,
Zimbabwe . Omdat ook olie moest ingevoerd worden werden spoedi g
hydro-elektrische centrales gebouwd . De eerste zulke central e
werd gebouwd op de Lufira, in de centrale sektor in de twin-
tiger jaren, onder impuls van Union Minière .

Later werden ten behoeve van de westelijke sektor twee damme n
met bijbehorende centrales gebouwd op de Lualaba rivier . Me n
had meer energie nodig omwille van de nieuwe Kamoto mijn en d e
konstruktie van de elektrolytische fabriek te Luilu, waa r
koper en cobalt afgezonderd worden .

Union Minière werd in 1967 genationalizeerd en omgevormd to t
de staatsmaatschappij Gécamines . In de jaren zeventig werd be-
slist de koperproduktie van 300 000 op 450 000 ton per jaar t e
brengen, en daarom werd een hoogspaningslijn gebouwd van d e
Inga-centrale, in Laag-Zaire naar Kolwezi . Deze expansie had
te maken met de opening van de DIMA-mijnen, de toegenomen ka-
paciteit van de Kamoto koncentrator en de modernisering van de
Luila-produktie-eenheid .
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De koncentrator van Kolwezi werkt al sinds 1941, de fabrieke n
te Kamoto en DIMA sinds 1968 resp . 1980 . De metaalbedrijve n
in Shaba verwerken al sinds 1927 sulfidische ertsen, nl . sinds
het begin van de exploitatie van de ertsgang van Kipushi (vla k
bij de grens met Zambia .

De taal van de streek is een moderne versie van het Kiswahili ,
de gangbare taal in Oost-Afrika en nationale taal van Tanza-
nia . Deze taal werd ingevoerd vanuit Zanzibar door Arabisch e
handelaars en de Swahilis die hen begeleidden .

In Zaire wordt Swahili gesproken in het oosten, waar he t
vermengd werd met lokale dialekten en met Europese invloeden .
In Zaire worden nog drie andere belangrijke talen gesproken ,
met als belangrijkste het Lingala . Frans is de officiële taal ,
maar wordt vooral gebruikt door de hogere klasse van de bevol-
king .

Oorspronkelijk had het gebied van Mashamba geen specifiek e
naam . Mashamba betekent namelijk akker, moestuin, en komt al s
zodanig op de kaarten voor .

3 . GEOLOGI E

3 .1 . Algemene geologi e

Afrika is een oud kontinent . Grote delen van de oude bazi s
liggen aan de oppervlakte . Nochtans heeft in de geologisch e
tijd de zee soms een deel van het binnenland ingepalmd .
De sedimentaire koperafzettingen komen meestal voor in zulk e
landinwaartse bassins, die soms in verbinding stonden met d e
zee .

De geologie van het Shaba in het algemeen werd reeds beschre-
ven door GAUTHIER ET AL . (1989) . Het belangrijkst in het wes-
telijk deel is het Kolwezi-dekblad, een overhellende plooi i n
dolomitische sedimenten . Dit dekblad is volkomen verschove n
t .o .v . zijn bazis, die meer dan 60 km zuidelijker ligt . Same n
met het dekblad werden de ertslichamen van hun oorsprong weg-
gesleurd .

Voor verdere details omtrent de geologie van het gebie d
verwijzen we naar LHOEST ET AL .(1990) .

3 .2 . Belangrijkste mineralisaties.

De ertslichamen zijn niet massief, maar vormen vlekken in het
ganggesteente ; de frekwentie waarmee ze voorkomen is funkti e
van de facies van het gesteente . Het kopergehalte van het
globale erts kan tot 4 á 5 % oplopen . Cobalt komt meestal sa-
men met koper voor in gehaltes tot 0 .5
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Fig . 4
De groeven van Musonoi (gezien
van oost naar west) . Het gehee l
is ongeveer 1 .6 km lang .

De belangrijkste mineralisaties in de DIMA-afzettingen zij n
gekoncentreerd in breccie-zones . Door het zeer kompleks ge-
plooide gesteente waaruit het Kolwezi-dekblad bestaat is het
voorkomen van erts onvoorspelbaar .

De koperhoudende lagen zouden in hun ongestoorde positie o p
zo'n 10 à 30 m van elkaar hebben gelegen . Door de talrijke
plooiingen werd de dikte van de ertslagen zeer onregelmatig ,
en ze werden zodanig gebroken en verschoven, dat een door-
snede ervan gelijkt op een mozaiek van fragmenten van uiteen-
lopende afmetingen .

De holtes in de gesteenten maakten het mogelijk dat de nodig e
oplossingen hun weg vonden zodat het supergenetische aanrij-
kingsproces kon plaatsvinden door fijnverdeelde koperminerale n
op te lossen en ze verder in gekoncentreerde vorm af te zet-
ten .

Hoewel de sedimenten in dezelfde periode ontstaan zijn, ver-
schillen ze sterk van de "copper belt" van Zambia . In Zambi a
was de tektonische aktiviteit veel minder intens, waardoo r
wordt verklaard waarom er minder specimens van sekundaire mi-
neralen worden gevonden die door verzamelaars zo gegeerd zijn .
Anderzijds is het dolomitische ganggesteente dat in Shaba zo
overvloedig voorkomt in Zambia zo goed als afwezig .
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4 . MIJNBOUW

Alle mijnen in het gebied zijn grote klassieke open-pit mijnen
met ateliers en transportbanden en pompstations op de bodem .
Die worden ontgonnen met moderne middelen voor het boren ,
dynamiteren, laden door grote bulldozers en transport door
enorme vrachtwagens van 100 tot 150 ton . Het erts wordt ver-
voerd naar storthopen of rechtstreeks naar brekers . Het wordt
gekoncentreerd in Kolwezi en Kamoto, en verder verwerkt in het
elektrolytisch bedrijf van Luilu .

We behandelen in het kort de belangrijkste mijnen in het
gebied .

1. De oude mijnen

1 .1 . Mutoshi open pit (ex Ruwe )
1 .2 . Kolwezi open pi t
1 .3 . Kingamyambo open pit .

2. MUSONO I

2 .1 . MUSONOI PRINCIPAL
Deze groeve is de type-lokaliteit voor het mineraal kolweziet .
Van deze plaats ook komen de mooiste sferocobaltietkristalle n
ter wereld, en, uitzonderingen niet te na gesproken, roze cal-
cietkristallen van marginale kwaliteit . De mijn werd ontgonnen
van de tweede wereldoorlog tot in de jaren vijftig .

2 .2 . MUSONOI EXTENSION I
Deze groeve werd uitgebaat in de jaren vijftig en zestig .

2 .3 . MUSONOI EXTENSION I I
Deze opvolger werd uitgebaat in de zeventiger jaren .

In beide extensies werden een hele reeks wereldberoemde urani-
um en selenium-mineralen ontdekt . Het is de type-lokaliteit
voor demesmaekeriet derriksiet, guilleminiet, marthoziet e n
oosterboschiet .
Ook werden hier specimens van uitzonderlijke kwaliteit gevon-
den van o .a . torberniet, cuprosklodowskiet en vandenbrandeiet ,
alsook chalcomeniet en cobaltomeniet .

2 .4 . MUPINE
bevindt zich in het noordwesten van de Musonoi-mijnen, op het-
zelfde topografische niveau als KAMOTO PRINCIPAL, en werd uit-
gebaat in de periodes 1956-1957, 1971-1975 en 1982-1984 .
Mupine werd "MUSONOI 4" genoemd o .a . omwille van de mineralo-
gische gelijkenis met MUSONOI PRINCIPAL .

De eerste roze (cobalthoudende) calcietkristallen van goed e
kwaliteit kwamen van MUPINE . Veel later gevonden specimens
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Fig . 5
Cobaltocalcietkristal (46 mm lang )
met een sferisch aggregaatje va n
Co-malachiet . Mashamba-West .
Foto : A . LHOEST . Verzameling
J . LHOEST .

waar op het etiket "Mupine" wordt vermeld komen eigenlijk va n
Mashamba-West . De allermooiste kristallen van Mupine kome n
overeen met matige kristallen van Mashamba-West, maar speci-
mens van een analoge kwaliteit van beide vindplaatsen kan me n
niet op zicht onderscheiden .
Ook werden er sferocobaltietkristallen gevonden, maar die zij n
kleiner dan die van MUSONOI PRINCIPAL .

2 .5 . MUSONOI OOST
produceerde in de jaren 1985-1988 veel geband malachietert s
van goede kwaliteit .

MUSONOI PRINCIPAL en EXTENSIONS werden nu samengevoegd tot éé n
groeve, terwijl Mupine en Musonoi Oost buiten deze central e
Musonoi eenheid vallen .

3 . KAMOTQ

3 .1 . KAMOTO PRINCIPAL
De "open pit" groeve produceerde in de jaren vijftig en zesti g
massieve cupriet, gebande malachiet en wat uraniummineralen .
Het ligt op 8 km ten zuidwesten van Kolwezi .
De ondergrondse mijn (ook KAMOTO FOND genoemd) werd ontgonne n
sinds dezelfde tijd als de groeve, en is beroemd omwille va n
de prachtige chalcocietkristallen (tot 7 cm groot) in groepe n
tot 20 cm .
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De mijn is ongeveer 600 m diep, en er werden ook carrolliet -
kristallen en beëindigde bornietkristallen gevonden . Ook mas-
sieve cupriet met geodes met chrysocolla en malachietkristal-
len zijn het vermelden waard .

3 .2 . KAMOTO NOORD
Dit was een uitbreiding van KAMOTO PRINCIPAL, en er werd
vooral massieve cupriet gevonden met holtes bekleed met
cuprietkristallen (variëteit chalcotrichiet) .
In 1970 werd materiaal gevonden met mooie uranofaankristallen .

3 .3 . KAMOTO OOST
was aktief van de jaren zeventig tot 1984 als een tweede uit-
breiding, en bracht geen noemenswaardige specimens aan he t
licht tot 1982 . Toen werd een uraniumafzetting gevonden in ee n
overigens ertsarme zone . Dit materiaal werd op een stapel be-
waard en leverde naderhand een aantal nieuwe mineralen op va n
uranium en zeldzame aarden : kamotoiet-(Y), frangoisiet-(Nd) ,
shabaiet-(Nd) en astrocyaniet-(Nd) (DELIENS M ., 1989) .

3 .4 . KAMOTO, OLIVEIRA, VIRGULE (K .O .V . )
werd geopend in 1983 en is de grootste groeve . Men hoopt z e
nog zeker twintig jaar in bedrijf te kunnen houden . D e
K .O .V .-groeve komt overeen met de Oliveira en Virgule afzet-
tingen (die deze keer niet naar een riviertje, maar naar Euro-
pese geologen werden genoemd) en verbindt KAMOTO OOST me t
MUSO- NOI EXTENSION II .
In de K .O .V .-groeve werd in 1987 een uraniumafzetting gevonde n
die de beste roubaultietkristallen ooit gevonden opleverd e
(tot 7 mm) .
Hier wordt volgens moderne technieken gewerkt, in open groeves
van zo'n 3 km diameter . de K .O .V .-groeve moet nog 400 m diepe r
uitgegraven worden !

4 . DIMA

4 .1 . DIKULUWE
In deze groeve werden grote hoeveelheden malachietkonkretie s
gevonden, in gelaagde massa's tot 20 cm dik . Dit materiaa l
vind je vaak op beurzen terug als asbakken . Ook werden er i n
grotachtige holtes heuse stalagtieten aangetroffen, vaak ge-
deeltelijk overdekt met heterogeniet .
Geïsoleerde cuprietkristallen van deze plaats bereiken nie t
dezelfde kwaliteit als die van Mashamba-West .

4 .2 . MASHAMBA-WES T

4 .3 . MASHAMBA-OOS T
Hier werd enkel gebande malachiet gevonden .

Na de konstruktie van een dam op de bovenloop van de Luil u
werd in 1975 de Dikuluwe mijn geopend, op 16 km ten westen va n
Kolwezi . De groeve is nu 1 km lang en 300 m breed .
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Fig . 6
Vertweelingde cobaltocalciet-
kristallen van Mupine . Voor dez e
vindplaats een uitzonderlijk spe-
cimen . Het groepje is ongeveer 4
cm groot . Foto : A . LHOEST .
Verzameling J . LHOEST .

De groeve Mashamba-West werd geopend in 1978, ongeveer 1 km
ten oosten van de Dikuluwe mijn . Later zullen ze als DIMA sa-
mengevoegd worden . In 1987 bereikte Mashamba-West de huidige
afmetingen : 1000 m van oost naar west, en 700 m van noord
naar zuid, met een diepte van ongeveer 150 m . Enkel d e
oxidatiezone van de mijn is tot nu toe blootgelegd .

De Mashamba-Oost groeve werd in 1985 gestart op 3 km te n
oosten van Dikuluwe . Er zijn geen plannen om deze groeve me t
een andere te verbinden .

5 . BESCHRIJVENDE MINERALOGI E

5 .1 . Spektakulaire museumstukke n

COBALTHOUDENDE CALCIET

De meeste kristallen zijn kleurloos of wit, en meestal geasso-
cieerd met malachiet . Roze calciet, vroeger cobaltocalciet ge-
noemd, kwam eerst voor in Musonoi Principal en in Mupine,
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ongeveer gelijktijdig als in Mashamba West . Het feit dat ook
roze dolomiet bestaat heeft wel eens voor verwarring gezorgd .

In Mashamba-West werd het gevonden in twee cobaltrijke zone s
in tussenniveaus . Er was in het begin een nooit geëvenaard e
stroom van topkwaliteit-materiaal op het einde van 1984 . Daar-
na kwamen nog gedurende twee jaar stukken van iets mindere
kwaliteit naar boven . De cobalthoudende calciet was meesta l
vergezeld van malachiet en kolweziet .
De roze calciet van deze groeve is zo spektakulair, dat hi j
voor altijd in de annalen van Mashamba-West zal voorkomen .

De kleur wordt veroorzaakt door een koncentratie van minde r
dan 0 .5 % cobalt (WILSON, 1986) . Specimens kunnen onderling
sterk verschillen, waarbij de kwaliteit afhangt van de cobalt-
koncentratie, maar ook van de aanwezigheid van andere elemen-
ten, zoals bv . ijzer .

De aanwezigheid van Co in de formule (Ca,Co)C❑ verandert
niets aan het kristalrooster vermits Ca gewoon wordt vervangen
door Co . Cobaltocalciet vormt géén reeks met sphaerocobaltiet ,
CoCO 3 .

De kristallen vertonen vooral steile rhomboëdervlakken . De
grootste rhomboëder is samengesteld uit vicinaalvlakken, di e
het oppervlak een geëtst uitzicht geven .
Indien een tweede rhomboëder aanwezig is, is die vorm minde r
belangrijk, en de vlakken wat gladder .

De normale rhomboëder [1011] is soms zichtbaar aan de top va n
de steile rhomboëder . Nu en dan ziet men een stompe skaleno-
eder doorsneden door de normale rhomboëder ; zulke kristalle n
gelijken op de beroemde kristallen van Schullsberg, Wisconsin ,
USA .

De specimens van museumformaat, met skalenoëders tot 4 cm
lang, en de lange prismatische kristallen, beëindigd doo r
rhomboëdervlakken, vertonen transparante dieproze kristallen ,
en kunnen zonder twijfel tot de beste ter wereld warden gere-
kend . Sommige enkelvoudige kristallen werden geslepen .

We kunnen nu stellen dat de superbe stukken die op de mark t
verschenen sinds 1985, met op het etiket "Mupine", in feit e
van
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Fig . 7
Kamotoiet-kristallen van Kamoto-
Oost . Beeldbreedte : 5 cm .
Foto J . LHOEST, verzameling J .
PENDEVILLE .

CUPRIE T

Met uitzondering van een paar schaarse gekristalliseerde old-
timers, werd voor de periode van de spektakulaire vondste n
slechts massieve cupriet gevonden, vooral in Kamoto, voor wa t
de West-groep betreft .

In de centrale sektor vormde massieve cupriet de matrix voor
een aantal zeldzame species, zoals buttgenbachiet, connellie t
en gerhardiet van de Panda-mijn, Likasi en buttgenbachiet ,
claringbulliet en spangoliet van de M'Sesa mijn, Kambove .

Meestal vertoonden kleine kristalletjes vlakken van de okta-
eder, de kubus, de rhombendodekaëder en de trapezoëder .
Grotere kristallen (tot enkele cm !) waren meestal kubisc h
(OOSTERBOSCH, 1977) . In DIMA werden voor het eerst geïsoleerd e
of gegroepeerde kristallen in signifikante hoeveelhede n
aangetroffen (1980) .

Sinds 1983 werden betere specimens gevonden in Mashamba-West ,
eerst geassocieerd met malachiet, en soms met cobalthoudende
calciet . In 1987-1988 kwam er een stroom specimens uit d e
diepergelegen niveaus van de mijn, met chrysocolla .

Cupriet is het tweede species waarvan de naam voor eeuwig za l
verbonden blijven met die van Mashamba-West . Het materiaal dat
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Fig . 8
Cupriet-kristal (ribbe 26 mm) ,
met malachiet . Mashamba-West .
Foto en verzameling J . LHOEST .

in de jaren 1987-1988 werd bovengehaald was een van de be-
langrijkste vondsten aller tijden van dit mineraal . Enkel e
specimens behoren tot de allerbeste ooit op aarde gevonden .

Goeie voorbeelden zijn tentoongesteld in o .a . het Mineralogi-
cal Museum of Harvard University, Cambridge, Massachussetts ,
het Seaman Mineralogical Museum, Michigan Polytechnic Institu-
te, Houghton, Michigan, en het Los Angeles County Museum .

In het materiaal van 1987 komt cupriet voor in een breccie ,
met chrysocolla en calciet als matrix . Een eerste generati e
kristallen tot 2 cm groot vertoont glanzende vlakken ; dan
werden de specimens overdekt door een laag chrysocolla, ge-
volgd door de afzetting van grotere cuprietkristallen (tot 5
cm !) . De vlakken van deze zeer grote kristallen zijn echter
eerder mat .

De eerste generatie kristallen is over het algemeen roder en
beter van kwaliteit dan de roodbruine opake tweede generatie .
Meestal zijn de twee generaties aanwezig op de specimens, en
de laag chrysocolla kan meestal gemakkelijk verwijderd worden ,
bv . door een hoge-druk waterstraal .

De eerste-generatie-kristallen zien er komplekser uit, met
ongeveer gelijk ontwikkeld de oktaëder, de kubus en de dodeka-
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Fig . 9
Vesignieiet-kristallen en naal-
den van duhameliet . Vergroting
40 maal . SEM-opname . Vindplaats :
Mashamba-West .
SEM-opname : Dr . K .Wouters, KBIN ,
weergave met toelating van de
uitgever van Ann . Soc . Géol . Belg .

eder, terwijl de later gevormde kristallen zuivere oktaëder s
zijn, met zelden kleine dodekaëdervlakjes . Zoals vaak het
geval is bij dit mineraal, zijn ekwivalente vlakken vaak onge-
lijkmatig ontwikkeld .

Algemeen kan men stellen dat de vondst van cuprietkristalle n
in Mashamba-West tot de meest spektakulaire ter wereld be-
hoort . Ten gevolge van recente aktiviteiten in de DIMA-oxida-
tiezone waren top-klasse-specimens van cupriet te koop op de
beurs van Saint-Marie-aux-Mines in 1989 en, in mindere mate o p
de daaropvolgende andere Europese beurzen .

MALACHIET

Malachiet is het belangrijkste erts in de oxidatiezone va n
Shaba . Azuriet is er veel zeldzamer . De vorm kan sterk ver-
schillen van de ene vindplaats tot de andere, zelfs op ee n
kleine afstand van elkaar .

Het kan voorkomen als cryptokristallijne afzettingen, als ge-
laagde konkreties, als stalagtieten in holtes, en als kristal-
len, meestal radiaalstralige aggregaten van haarvormige XX .
(OOSTERBOSCH, 1977) .
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Deze strukturen zijn de oorzaak van het gebande uiterlijk va n
malachietaggregaten . Banden met dunne kristalletjes zij n
lichtgroen, banden met dikkere kristalletjes zijn donkergroen .
De kleur hangt daarenboven ook nog af van de aanwezigheid va n
cobalt, ijzer en andere metalen .

Geïsoleerde kristallen zijn donkergroen, doorschijnend, me t
een prismatisch-monokliene habitus .
De eenvoudigste facies is deze, waarbij de vlakken (m) en (p )
het prisma vormen als primitieve vorm . Het (p)-vak kan min o f
meer volledig vervangen zijn door het vlak (a ) . De zijde-
l i ingse ran* van het prisma kan ook vervangen zijn door vlakke n
(h ) en (g ) . De kombinatie van deze vormen kan aanleiding ge-
ven tot een pseudokubische vorm . Sommige old-timers van di t
type zijn 3 cm groot .

Ook eenvoudige vlakke prisma's komen frekwent voor, maa r
meestal zijn de kris}allen vrij kompleks .
In de radiaalstralige aggregaatjes bestaat elk "haartje" ui t
een aantal dunne bijna-parallelle flinterdunne prisma's .

De vondsten van kristallen was altijd vrij beperkt, hetzi j
door het kleine aantal stukken met grote kristallen, hetzi j
door de beperkte afmetingen van de kristallen .
In Mashamba-West werd malachiet niet gevonden in geband e
massa's zoals in Musonoi, in Dikuluwe (waar ook talrijk e
stalagtieten gevonden werden) en in Mashamba-oost, maar al s
fluweelachtige prismatische tot vezelachtige kristallen .

De eerste kristallen verschenen in niveau -3 . Zij waren erg
donker, met gebogen maar goed ontwikkelde vlakken . Aggregate n
van zulke kristallen vormden meestal halve sferen tot 5 c m
diameter .

Later werden veel prismatische kristallen gevonden als groepe n
op een matrix van "katangiet" die pseudomorfen van malachiet
na bariet overdekten . Het ging om mooie rozetten van schitte-
rende kristallen van 1 tot 2 cm .

In 1986-1987 tenslotte kwam de vondst van sublieme centimeter-
grote kristallen, nog steeds op chrysocolla, zowel geïsoleer d
als in aggregaten . Deze scherp beëindigde kristallen vertone n
lichtjes gebogen gladde vlakken, zijn groen tot donkergroen ,
en kunnen gerust tot de beste ter wereld gerekend worden .

De vondsten in Mashamba-West behoren tot de belangrijkste te r
wereld van de laatste jaren, zowel voor wat kwaliteit al s
kwantiteit betreft . Nogal wat museumcuratoren hadden deze kee r
gelijk door wat langer te wachten in tegenstelling tot de
"wet van Desautels" kwamen de beste specimens pas in een late-
re fase te voorschijn .
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Fig . 1 0
Cobaltocalcietkristallen e n
malachietkristallen van Mashamba-
West . Beeldbreedte 6 cm . Foto :
A . LHOEST . Verzameling J . LHOEST .

5 .2 . Andere spektakulaire vondste n

CARNOTIET is in het Colorado-plateau (USA) een veel voorkomen d
mineraal, maar komt zelden voor als goedgevormde kristallen .
Meestal zijn ze erg dun en hebben ze een rhombische of dia-
mantachtige vorm . De Anderseon mijn, in Yavapai County, Arizo-
na, leverde wellicht de beste kristallen op : voortreffelijke
micromounts met mooie gele plaatvormige kristalletjes . (GREEN ,
1982) .

In Mashamba-West komen goedgevormde tabulaire plaatjes tot 1
mm groot voor, individueel of in groepjes . Er komen ook lang-
werpige gele transparante kristalletjes voor, zwaardvormig be-
eindigd (DELIENS, 1989) .

DUHAMELIET werd oorspronkelijk beschreven van Payson, Arizon a
(WILLIAMS, 1981) . De kristallen van Mashamba-West zijn bete r
gevormd (naaldjes tot 2 mm lang) . Het is het eerste bismuth-
mineraal dat in het gebied wordt aangetroffen . Duhameliet werd
tot nu toe slechts op deze twee plaatsen aangetroffen .

KOLWEZIET werd beschreven door DELIENS en PIRET (1980) . Het
werd gevonden in spleten in de dolomiet als korsten opgebouw d
uit vezelachtige kristallen . Meestal was het vergezeld van
cobalthoudende dolomiet, en minder frekwent met cryptokristal-
lijne heterogeniet .
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Fig . 1 1
Cuprietkristallen van Mashamba-
West . Beeldbreedte 25 mm . Fot o
A . LHOEST . Verzameling J . LHOEST .

De formule van KOLWEZIET is (Cu,Co ) 2 (C0 3 )(OH ) 2 en de struktuur
is triklien . Cobalthoudende malachiet heeft in feite dezelfd e
formule, maar is monoklien . Het Co-gehalte kan oplopen tot 6 . 5
% . Meer Co-ionen passen niet in het kristalrooster . Een gehal-
te van 6 .5 tot 14-15 % Co komt in de natuur blijkbaar nie t
voor . Vanaf 15 % is een andere struktuur stabiel, nl . kolwe-
ziet . Dit mineraal is donkerder naarmate meer cobalt aanwezi g
is .

De maximale Cu/Co-verhouding is 2 . De naam kolweziet werd i n
Shaba foutief gebruikt, zelfs lange tijd voor de beschrijving
van kolweziet, en wel voor cobalthoudende malachiet, die vee l
frekwenter voorkomt .
Co-houdende malachiet is olijfgroen, terwijl kolweziet beig e
tot zwart is . De dunne kristalletjes zijn fluweelachtig ,
vezelachtig of prismatisch (afzonderlijke kristallen) .
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tig . 1 2
Vezelige malachietkristallen va n
Mashamba-West . 4 X 6 cm . Foto en
verzameling J . LHOEST .

Het voorkomen was beperkt tot Musonoi Principal, Mupine e n
Mashamba-West waar goede stukken verzameld werden .

METATYUYAMUNIET werd voor het eerst beschreven in Colorad o
(STERN ET AL ., 1956), en werd later gevonden op verschillend e
plaatsen in Colorado en Arizona .
Metatyuyamunietkristallen van Mashamba-West zijn veel bete r
gevormd, enkele mm . lang, en vormen prachtige aggregaten .
Ze zijn geel tot oranje, en zeer typisch asymmetrisch beëin-
digd (GAUTHIER ET AL ., 1989) .

VESIGNIEIET werd door GUILLEMIN (1955) beschreven . Dit mine-
raal vormde plaatvormige aggregaatjes, analoog aan vol-
borthiet in Friedrichsrode, Thuringen, DDR . In Mashamba-West
komt het frekwent voor in botryoidale massa's en radiaalstra-
lige aggregaten . De kristallen zijn geelgroen, met een don-
kergroen oppervlak .

Het meest spektakulair zijn afzonderlijke kristallen tot 0 . 8
mm groot op een matrix van witte calciet (ROBINSON EN KING ,
1998) .
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5 .3 . Anderevermeldenswaardige minerale n

BARIET werd gevonden als gele tot honigkleurige kristallen va n
soms verschillende cm groot, geassocieerd met roze calciet en
malachiet . Pseudomorfosen van malachiet en chrysocolla na ba-
riet behoren ook tot de klassiekers van deze vindplaats .

In de hoger gelegen delen van de mijn werden adertjes va n
CHALCOCIET gevonden in het matrixgesteente van carnotiet . Ook
kleine kristalletjes komen voor .

CHRYSOCOLLA is zowat alomtegenwoordig in het erts . Het kan al s
zodanig metallurgisch verwerkt warden . De variëteitsnaa m
"katangiet" wordt nog steeds gebruikt voor een mengsel va n
chrysocolla met mikrokristallen van plancheiet .
Het kan gemakkelijk herkend warden door er even met de tong
aan te "voelen" : het voelt dan ruw aan .

Gedegen KOPER kondigt de sulfidezones aan . Het wordt soms
gevonden als insluitsels in calciet en kwarts .
In Mashamba-West werden enkele specimens met kleine DIOPTAAS-
kristallen gevonden .

DOLOMIET komt zowat overal voor ; het is immers de hoofdkompo-
nent van het gesteente . Er komen ook roze dolomietkristalle n
voor, een cobalthoudende variëteit . Cobalt schijnt heel wat
moeilijker een plaats te vinden in het kristalrooster van do-
lomiet dan in dat van calciet . Bij dolomiet zijn de vlakken
meestal slechts oppervlakkig gekleurd of gaat het om een roz e
afzetting .

GOETHIET komt voor als radiaalstralige aggregaten of al s
naaldvormige kristallen .
HETEROGENIET is zoals in alle cobaltrijke afzettingen aanwezig
PLANCHEIET is zeldzaam in de Westelijke zone, en komt er voo r
als radiaalstralige aggregaten . Het komt ook voor als mikro-
kristallen in "katangiet" . In Mashamba-West komen zelde n
kleine sfeertjes voor op calcietkristallen of als insluitsel s
in de calcietkristallen .

KWARTS is aanwezig in de matrix van metatyuyamuniet- en carno-
tietkristallen, en is dan soms lichtjes roze gekleurd . Centi-
metergrote roze kwartskristallen werden vroeger gevonden in de
Kambove mijn (centrale sektor) .

6 . BESLUI T

De Mashamba-West groeve heeft een impressionante waaier aa n
mineraalspecimens van hoge kwaliteit opgeleverd, zowel museum -
stukken als micromounts . De meeste van de gevonden mineralen
kunnen wedijveren met de beste ter wereld .
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Fig . 1 3
Tabulaire carnotietkristallen van
Mashamba-West . Beeldbreedte 9 mm .
Foto : E . VAN DER MEERSCHE . Ver-
zameling : J . LHOEST

De oxidatiezone van de groeve zal binnenkort helemaal ontgon-
nen zijn, en verbonden worden met de Dikuluwe groeve .
De werkzaamheden in de DIMA oxidatiezone hebben onlangs cu-
prietspecimens opgeleverd die wellicht de mooiste ter werel d
zijn .

We zijn benieuwd naar de kwaliteit van de specimens die zullen
worden bovengehaald wanneer men aan de sulfidische zone begint
te werken .
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Nota van de redakti e

De originelen van de meeste foto's die in dit nummer werden
afgedrukt zijn in kleur . Het spreekt voor zichzelf dat di e
véél mooier zijn dan wat wij hier kunnen weergeven . Sorry .
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DIE MINERALE SALZBUR6S ' .
Albert Strasser .
Prive-uitgave van de auteur, Salzburg, 19B c7 .
ISBN 3 900885 001, pp . 34B, met 317 afbeeldingen (tekeningen ,
tabellen, zwartwit foto's) en 34 kleurenafbeeldingen .
Prijsindicatie, BF 1550 (exclusief portokosten) .

Dat het gebied van Salzburg erg rijk is aan mineralen, is vast e n
zeker bij vele verzamelaars bekend . Velen spenderen dan ook hu n
zomervakantie aan het verzamelen of zoeken van mineralen in di t
gebied . Voor deze groep van mineralenverzamelaars is voorliggen d
handboek zeker een welkome handleiding .

Volgens Strasser is het meer dan 100 jaar geleden dat er no g
eens een uitvoerig werk over de mineralen van het gebied va n
Salzburg verscheen ; de auteur duidt hier op het werk van FUSGE R
uit 1878, Die Minerale des Herzogthumes Salzburg .

Het boek bestaat uit twee delen ; een systematisch en een
vindplaatsbeschrijvend gedeelte .

In het systematisch gédeelte warden de mineralen volgens ee n
vereenvoudigde versie van het systeem Strunz geklasseerd . Hieri n
worden ongeveer een 460-tal mineralen besproken .
Van ieder mineraal vindt men chemische samenstelling, krista l -
stelsel, hardheid, dichtheid, uitzicht van het mineraal en ee n
overzicht van vindplaatsen in het betreffende gebied .
De auteur geeft de voorkeur aan het gebruik van een aanta l
typisch duitse mineralennamen (zoals o .a . Zinkblende, Bleiglan z
etc .) met evenwel vermelding van de algemeen aanvaarde benaming .
Naar belangrijke publicaties betreffende het in Salzbur g
voorkomen van een mineraalspecies wordt telkens verwezen .

Het tweede gedeelte behandelt de vindplaatsen . De auteur gebruik t
een geologisch-regionale indeling . Op die manier wordt he t
Bundesland Salzburg in een 20-tal gebieden opgesplitst .
Vereenvoudigde tekeningen van geologische kaarten illustreren he t
geheel .
Vindplaatsen worden vermeld, maar niet in detail beschreven .
Anderzijds wordt bij iedere vindplaats verwezen naar relevant e
publicaties . Deze laatsten kunnen dan behulpzaam zijn bij he t
meer gedetailleerd lokaliseren van de juiste vindplaat s
(tenminste dat hopen we maar) . Een meer gedetailleerde vind -
plaatsbeschrijving zou overigens het boek vele malen lijviger e n
zeker niet handiger in het gebruik hebben gemaakt .

Aan het eind volgt nog een uitgebreide bibliografie (meer da n
duizend publicaties) een plaatsnamen- en een mineralenregister .



' :,ier y=en prive-uitgave dient vermeld dat ze zeer verzorgd is .
Veer- de verzamelaar die interesse heeft in het gebied va n
galzb.lrq . is dit boek zeker de aanschaf waard .

Het boek kan besteld worden bij de auteur :

Albert Strasse r
Hubert--Sattler-rasse 1 3
A 5U2L] SALZBUR G
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244, met een veertigtal tekeningen
prij =sindicatie
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DIL bee beschri ] ft de ontwikkeling van de geologie en d e
_,a :e --•-,rolcgle ,;dn de klassieke oudheid tot heden . De auteu r
er tr e . t in de zeventiende eeuw en kijkt van daar-uit terug tot i n

▪ oud-leid en vooruit tot in het heden . In de eerste hoofdstukken
neemt het werk van Stensen (1638-1687) dan ❑❑ k een belangrijk e
plaats in .
We maken er verder kennis met theorieen zoals neptunisme (volgen s
dewelke de aarde uit een waterige chaos ontstond) en he t
piutonisme (dat ervan uitging dat de aarde uit een gloeiend e
smelt ontstond) . De aanhangers van deze theorieen, zoals o .a .
Werner (neptunist), Buffon en Hutton (plutonisten) komen oo k
uitvoerig aan bod .
Han de geschiedenis van de studie van de Alpen is een apar t
hoofdstuk gewijd .
✓erder vind men ❑ .a . hoofdstukken over de beginperiode van d e
stratigrafie . over theorieen in verband met gebergtevorming, ove r
water en geologie, glaciol ❑gie enz .
Het boek wordt afgesloten met een reeks noten en een redelij k
uitgebreide bibliografie .
Wie hoopt om in dit boek enige informatie te vinden over d e
geschiedenis van de mineralogie (zoals bij Adams ; 1954) za l
wellicht teleurgesteld zijn . In de eerste plaats is het een wer k
dat zich richt tot de ge ❑ logiestudent, de amateur- en d e
beroepsgeoloog .

Paul Tambuyser
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