geonreuws
maandblad van de
mineralogische kring antwerpen v.z.w.

23(ll,januari

in dit nummer :
mineralen invoeren
magnesio-artvedsoniet
fluorescerende groeve te koop

!;:,;;-,_*ï

;,it"'.r*.

1998

mineralogische kring antwerpen vzw
9ptig!ll!!gs4ê!gE 11 mei 1e63
Zeltgl : OmmegancksÍaat 26. Antwêrpên

S!3!!!9! nr ee25 BS 171T 77
BTw-nummêr

687 o82 474

Wetteliik depot : Kon Bib. Belgiè BD 3343
Verschiininosdata : maandelÍks, behalve in juli en augustus.
RedaKeur €n verantwoord€liik€ uitoever H. DILLEN, DoornsÍaat 15, B-9170 Sint-cillis-w.as
Nlets Lrit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middêl van druk,
íotokop e, mikrofilm of op welkewijze dan ook zonder vooÍafg aande schÍifteli ke to€stem ming van dê

CeE!!ss!

Eelgjg
!e!eI!3!g:

kontributie

:

bankíekening 789-5809102-81

andere b€talingen: bankrekening 789-5809102 81 ol postrekêning 000-1155095-19
girorekening (NL) 51 91 10 (betalingen in gulden)
allê bêtalingen :
Al dêze rêkenrngen staan op naam van M K A v.z.w, I\,larialer 43 8-2900 Schoten

NUÍTIGE ADRESSEN

'BALCK F., Rustoordlei 58 8-2930 Brasschaat Têl 03/651 58 79

'

BENDER H., P eter Van den Bemdenlaan 107, 8-2650 Edegem Tel en fax 03/440 89 87
BestuuÍdeÍ, sekretaris, ledenadminisÍatie.
'AENDER P., PleteÍ Van den Bemdenlaan 107, 8-2650 Edegem Tel en íax 03/440 89 87
Besl,urder. lechnrsche reaIsalie Geon'euw!
' coRNELfS G., Schijfstraat 81 8-2020 Antwerpen rel o3l23B 62 62
BestuurdeÍ, mineraal van de maand, jeugdwerking, êxcursies
'DILLEN H. DoornstÍaat 15 B-9170 Sintcillis-Waas. Tel. 03t70 60 07 É-mail dillen@glo.be
Bêst!urd€í. rêdakteur Gêoni€uws
'EMlvlERlíANN A-, Lobbêsplêin T2 B 2640 MoÍtsêl Íel 03/455 Tg 77 E-mail:baÍbaÍossa@glo be
WêÍkgÍoêp technischê Íealisates
'JENSEN J. Pêlrus DêLenstraat 3 B-23S0 Westmalle. Tel. 03/311 73 47
Uitleendienst, excuÍsies.
' LOYENS R., oude Waag 5 8-2000 AntweÍpen Tel. 03/231 68 83.
Uitleendienst, wêrkgroep ÍluoÍescêntie
'oP DE BEECK E. churchilllaan 38 8-2900 Schoten. Tel. 03/658 54 34
Vergadenngen RVB
'PAUWELS M. BoskouteÍ 70, 8-2070 BuÍcht. Tel. en fax 03/25313 79
Samenaankoop BankÍekening 833-4694067-10 t n.v MKA \rzw / Samênaankoop
'REYNDERS H., Van de Reydtlaan 5, 8-2960 Brecht Tel 03/636 06 06
Akt viteiten Sint-Job-in-'t.cooÍ
'ROGfEST G., Prins Kavell€i 86, 8-2930 Erasschaal rel 031652 02 32
Bêstuurdêr, ondêrvoorzittêr, public rêlations
'ScHUYBRoEGK E. Karelde Vle slÍaat 11, 8-2030 Antwerpen. Tel. 03/542 40 87
Bibliotekaris.
'ÍAMBUYSER J. Jan Sam|]nlaan 37, B-2100 Deurnê Tel 03/325 03 93
DeleÍminatiedienst
' ÍAMBUYSER P. SurmeÍhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigênburg. Tel. O0 3't 226 394231
Fax 00 31 226 393560 E-mail : mineÍal@xs4all nl. Weíkgroêp edelstêênkundê
' VAN GOETHEM L. Boteíaarbaan 225 8-2100 DeuÍne. Tê1. en fax 03/321 50 60
WeÍkgÍoepen opvang nieuwe leden public íêlalions.
' VAN HEE P., líarialêi 43, 8-2900 Schotên Têl ên íax 03/645 29 14. E-mail : pvanh€e@glo bê
Best!uÍdêr voozrtieÍ, koordinator beuzen en tentoonstellingen.
'vAN HEE-SGHoENMAEKERS 4., Marialei43 a-2900 Schoten. Tel. en íax031645 29'14
PennrngmeestêÍes E-mail r pvanhee@glo.be
' VERGAMMEN 4., PalmanshoevestÍaat 21 8-2610 WilÍÍk Íel. enlax031827 3211
ExposantenadminisÍatie MineÍanl

E-máil ádre3 : minêral@

x34all.nl

URL (WWW) : http://www.xsaall.nl/'mineral/indêx.html

mka-kalender

Maandelïkse vergadering in Sint-Job-inrt-Goor, in het Kultuurcentrum Reinaert,
Eikenlei4l te 2960 Sint-Job-inrt-Goor. om 20.30 h.

Er ztn ook twee "vooÍdrachten" voozien door de heer P. Van hee

.
.

:

Williamsburg, Virginia : het Bokrijk van de Verenigde Staten
Vezamelaars getypeerd i een humoristische bijdrage

Maandelíkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKÉ" van de Vlaamse Jeugdheóerg,
Eric Sasselaan 2 ie Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoer : tram 2 of 4.
19.30 h

gelegenheid tot tÍansacties, identific€ties, tombola, afspraken voor privéexcursies, raadplagen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje. Als mineraal van de maand worden deze maand
specimens van magnesio-arfuedsonieÍ-r( aangeboden (zie artikel in dit
nummer).

20.00 h

Titelpaoina

Mina'EI Huefta", La Union, Spanje. Pentekening Dioni.

Geonieuws

4(),

Januan 1998

3

10

i 1998

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstíaat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
De dichtheid van edelstenen is een van de kenmerken die we kunnen gebruiken voor het

determineren van edelstenen. Vandaag gaan we na wat dichtheid eigenlijk is en hoe
chemische samenstelling en kristalstruktuur bepalend zÍn voor de dichtheid van een
mineraal. Naast een beetje theorie gaan we ons ook bezighouden met de praktiik van het
meten van de dichtheid.

24

1998

Vergadering van de jeugdaídeling in hel lokaal Ommeganckstraat 26 (achter de ZOO) te
2000 Antwerpen, van 10 tot 12 h.

Deze keer zullen we het uitgebreid hebben over kristalvormen. Waarom zien kristallen
van eenzellde mineraal eÍ soms erg verschillend uit, hoewel de structuur dezelÍde is ?
Hoe herken je bepaalde kristalvlakjes ? Dit alles onder het motto : "leren kijken".
Zorg dat je d'er bij bent : van 10 tot 12 h in het lokaal Ommeganckstraat !
Ook je kameraden mogen meekomen I En, voor de leden die al in hun tweede of derde
jeugd zijn : deelname aan de vergadering van de jeugdaÍdeling is niet gebonden aan en
bepaalde leeítijd; u kan deze vergadering ook zien als een initiatie-vergadering.

Oay alkn/eare cu&topet aoot eeat
qer4ad, Vehá&4', ac
otéeo-oifu Mqg

/
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Contributie 1998
Heeft u uw contributie voor 1998 nog niet betaald ? Neen ?
Doe het nog voor 3:!--|9!!9!XEP9" dan blijft u ceonieuws zonder onderbreking
ontvangen !
We vatten voor u nog even de betalingsmodaliteiten samen :

Belglë

Nederland
gezln

indivlduee!
7OO

BEF

l

OOO

BEF

over te maken op
bankrekening
789-s809102.81

andere EU-landen

individueel

gezin

lndividueel

gèzin

45 NLG

60 NLG

825 BEF

1I25 BEF

over te maken op
Nederlandse

postgirorekening

inteÍnationaal postmandaat
oÍ
doorstteepte Eurocheque

51 91 10

t.n.v.
Mineralogische Kring Antwerpen
Marialei 43 8-2900 Schoten

M.K.A.
A. Schoenmaekers

MaÍialei

4.3

8-2900 Schoten

mêt vêÍmelding van lidnummer en naam

AI

erinq Íebruari 1998

Op de algemene vergadering (13 Íebruari 1998) hebben enkel de eÍÍectieve leden
stemrecht (zie meest recente lijst in dit nummer). Toetredende leden die alsnog efÍectief lid
wensen te worden dienen een schrifteliike aanvraag te richten tot: secretaÍiaat M.K.A., P.
Van den Bemdenlaan 107, 8-2650 Edegem. Teneinde stemgerechtigd te zijn op de
eerstvolgende algemene vergadering dient deze aanvraag uiterlÍk op 31 januari 1998 aan
de secretaris bezorgd te worden. Gebruik hiervoor het íormuliertje op de volgende pagina
(oí een Íotocopie ervan).
Overeenkomstig de statuten van de l,rineralogische Kring Antwerpen zijn er in 1998 géén
verkiezinqen voor de Raad van Bestuur.
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EÍÍectiet Ii dmaatschap

Formulier (oí kopie) op te sturen naat : Secretaiaat M.KA., P. Van den Benf,enlaan 107, 8-2650 Edegen, vóól
31 ianuan 1994.

voornaam),

Ondergetekende (naam en
M.K.A. vzw, wenst vanaí heden efíectief lid te worden.

Datum../../..

. . . . , toetredend lid van de

Handtekening

* Volmacht
FoÍnuliet (oÍ kople) .loot onderyelekende aan de gevolnachligde te bezorgen, die het vó& het begin vàn de
alggnene ledenvergadenng algeeít aan cle secrclais.

......

...................., eÍÍectieí lid
Ondergetekende (naam en voornaam),
van [LK.A. vzw, geeÍt hierbij volmacht aan (naam en voornaam),
......................., eÍíectieÍ lid van M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 13
Íebruari 1998 geldig te stemmen op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de
Maneralogische Kring Antwsrpen vzw.

Datum../../..

Handtekening

EfÍectievê leden mka per 1n497

869 E Baens
96 K Bal
596 F Balck
774 J Basliaens
298 H Bend€Í
318 P Bender
233 P Bloch
661 J Bol
282 A Boxslaens
689 G Claeys
473 G CoÍnelis
152 P d'Hanens
151 F Daems
1054 W Dams
203 Daneels
12 P D€ Slrooper
600 H Deplus
14 H Dill€n
599 A Dyckmans
802 G Êdwaíds Van
643 A Elsermans
849 A Emmeímann
506 P Gelaud€
18 A Gielen
À,,1

6

22 W Hetman
1048 B Heymans
255 R Holkens
24 W lsrael
615 J Jansen
541 A Jaquet
122 L Jusgen
752 E Keppens
634 J Kerslens
929 F KogeleÍ
596 J Lannebank
567 B Loyens
258 J LuÍen
472 J Maertens
666 E Mans
463 T Meyvisch
699 L Miíakaj
800 P t\,luldeí
187 P MulsaaÉ
61 E Op d€ Beeck
603 G P€êl€Ís
39 H PelckmansOoms

789 A Ploegman
388 A Quadens
240 J Relecom
851 H R€yndsrs
769 G Rogiest
305 l\, ScheÍpereel
94 E Schuybroeck
568 J Sibtsen
45 M Sluyls
186 G Smedls
818 L Sneyeís
946 J Stasp6la€ro
417 L Staut
176 À,1 Staut
864 C StruykenBoudieí
361 H Suls
48 J Tambuyser
49 P Tambuys€l
'180 R Tanner
668 F Tassignon
50 M Terryn
980 V Tips
zl42 H ToÍís
52 G TÍoch

729 L Vaeck
559 C Van As
91 K Van de moortel
60 L Van Goethem
673 C Van L€ijen
7,15 F Van Meirvenne
271 R Van Tassel
147 W Van Tichelen
a4o A Van Wasssnhove-Segaert
580 A Vanberghen
70 A Vercámmen
7l F Verhallen
275 J Verlooy
474 H Vooíbíaeck
459 M voorspoels
77 A Wijns
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Zoêke
Te koop : Mineralcolor, reeks "België", 1988 tot €n met 1997 (d.w.z. 10 volledige
jaargangen in een perÍecte staat). Prijs overeen te komen.
Geïnteresseerden nemen contact op met de heer irario PAUWELS, Boskouter 70, 2070
Burcht. Tel. en Íax 03/253 1379.
Te koop : Der Auíschruss 0aargang 1976 nr. '1 tot en met jaargang 1981 nr. 5 ; nr. 2
van jaargang 1978 ontbreekt) in uitstekende staat. Prís overeen te komen.
Geïnteresseerden nemen contact op met de heer René VAN HERCK, Maria Gorettistraat
57, 2640 Mortsel. Tel. en Íax 03/454 0411.

in Geonieuws...

Ook u kan

.
.
.
.
.

korte mededelingen van practische aard
korte mineralogische mededelingen (rubriek : Geonieuws kort)
een artikel (welja, waarom niet ?)
een niet commerciële aankondiging (gratis)
een commerciële advertentie (d.i. tegen betaling, enkel mogelijk voor een volledige
jaargang - prijzen op aanvraag).

lnzendingsdata: april-nummer:

mei-nummer:
juni-nummer:

112J98

1/3/98
1/4198

Voor (lange) artikels neemt u best een tijdje voor deze data contact op met de redacteur.

IÍII\IENALEI\I.TOSSIELEI\T
Je p.ssie

Je hobby ?

?

J€ beroep ?

Welkom in de wereld van

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN
Der b DE Ibtn!
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkingsmachin€s) instrumenten (loupes. microscopen, Uv-licht, GeigeÍteller, kompassen, ultrasoonbaden), presentatiemat€riaal (JOUSI-doosjes, standaards,
sok*els). enz. ...
INTERESSE ? Bel of schrijf ons voot een gËtls katalogus.
Ook welkom na telefonische aBoraak in onze show-toom.
wtj ztJn aanwazig op mineralenbcuzcn.

Geonieuws
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Olmcnlaan 8
3O5O OUDHE\€RLEE

fErfr*Oló/lo.ó5,1n,

beurzen en tentoonstellingen

01 F DUON (21). Palais des Congíès etdes Expositions,3 bd. d€ Champagne. Beurs (M).
Ol D OAERURSEL (Taunus). Stadlhalle, Ralhausplarz- Egllbeuís. j 0-17 h.
16-18 01 F COULOMMIERS (77). Théelre Municipal,30 rue Donville. Beurs
18 0i NL ALPHEN-AAN-DE-RIJN. AviÍauna. 10-17 h. Beuís íIV-F-E).
23'01 01 USA ALYTHE (AZ). Colorado Riveí County FaiÍgrounds, 11995 Olivelake Blv.
24-25 01 F DRANCY (93). Maison OÍange, rue Fernand Pena. BeuÍs.
24-25 01 F ORLEANS (45). Parc des Epositions el des CongÍàs. t, rue du Prés. Robet Schuman.
30-01 01 F NIMES. Stade des Costières. Bld. péíiphéÍique sud. Beurs.
31-01 01 F VILLEMOMBLE (93). Théátíe Geoee Brassens, I avsnue Delouche.
03-14 02 USA TUCSON (ver6prêid). Diversê beuaen {M-F-E-J e.a.}.
07-08 02 F CHARLEBOI. Palaas des Exposilions,21 AV. dê I'Europe.
07'08 02 F GUILHERAND GRANGES (07), Salle Agora. Beuís.
07-08 02 F BESANCON (25). l,licropolis, Parc dês Exposilions et Congrès, Bd. Ouest.
'14-15 02 F MULHOUSE (68). Espace Squash 3000', 77 íue de Befon, Doínach. BeuÍs.
14-15 02 F SENS (86). Sallê Vollahe- Beurs.
14-15 02 F SAINT-BIOUIER (80). Abbaye de Sainl Riquieí. Beuns.
15 02 B HUY, Ecole communale de Huy Sud.
1a-22 02 GR THESSALONIKI. Beurs (M-E en mijnbouwlechnologie)
21-22 02 F BEAUMONT (63). Salle des Féles de Beaumonl, rue de lHól€l de Ville.
10-11

t0-11

22 02 B
21-22
28-01

0l

02 F
02 F
03 B

BERCHEM. Zaal Alpheusdal, Filip Williotstraat 22. 10-18 h. Beurc (M-F-J-É).
mevrouwS. Swaenen, Hoge KaaÉ 73,2930 Brasschaat.
Tel. 03/651 79 26

1d9:

BOURG EN BRESSE (01). Paícdes Exposiiions êt loisirs, Rle. dê Pontd'Ain. Beurs(M).
PAU (64). HallArdouí.9'19 h. Beurs (M-F).
HANNUT. Overdekte À,4arkl.

Hoewel clêzê Ltêurzênkelender mel de grcol!|é zorg wordt samengcslélct nadmt c!ê rcctenlê wn
Gêonlêuws gêen enkelê verentwoorclelijkhêid t'r,et betekking tot de juistheid van dè gêg.v.ns.
Vooaleef een rcis tê ondememen om êen beurs te bezoeken ftden wU U een kontef,l op E nemen met
de organisatoren ol cle gegevens op een anatêre mdnler tê verlílërên. Gagavana m.b.t da
organísetorcn ven hêurzên kàn U in de mees|é gêvallen bekomen Nj het se'/è?adêat ol clê rêcttk'le
Gebruinê

akoflngên:

M
S
J

mineíelen
schelpên

F
E

íossielen
êclêl'tenen

iuweten

9 en 10 mei 1998

MINERANT 98
Handelsbeurs (bii de Meir) te Antwerpen.
Open van 10 tot 18 h. Toegang gratís,
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geo-nieuws kort

Alweer Belgische mineralogen

met een mineraalnaam

Na piretiet, dat in het vorige nummer van Geonieuws werd aangekondigd, verschenen
nog tlvee nieuwe mineralen in de schijnwerpers met namen van Belgische origine.

De nieuwe mineraalnaam blatoniet doet uw gedachten natuurlijk onmiddellijk aídwalen
naar het Henegouwse dorpje Blaton met de bijzonder interessante fosfaat-paragenese.
Maar deze keer heeÍt u het verkeerd voor. Het nieuwe mineraal is genoemd naar
Professor Norbert BLATON (faculteit Íarmaceutische wetenschappen van de Katholieke
Universiteil Leuven), en werd beschreven door MKA-medelid ProÍessor Renaud Vochten.

Blatoniet is een mineraal met een relatieÍ eenvoudige íormule, nl. UOr(CO3).HrO,
"gewoon" éénmaal gehydrateerd uranylcarbonaat. Het werd door Dr. Patrick Hayes, een
geoloog uit Colorado, gevonden in een van de uraniummijnen van de White Canyon in
Utah, Verenigde Staten. Hij veÍmoedde dat het om een nieuw species ging, en stuurde
wat materiaal op naar het Koninklijk Belgisch Instituut vooí Natuurwetenschappen in
Brussel. In België zit namelijk heel wat kennis geconcentreerd omtrent uraniummineralen, vooral ten gevolge van onze historische banden met Congo.
En ook in Frankrijk, nl. in de oxydatiezone van de uraniumaÍzetting van Mas d'Alary,
Lodève, Hérault, Frankrijk, werd een nieuw uranium-mineraal gevonden, dat ondertussen
deliensiêt heet. Het werd genoemd naar Michel Deliens, hooíd van de afdeling
mineralogie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel.
Hij beschreeÍ tot nu toe al zo'n 25 verschillende nieuwe uraniummineralen. Het werd dus
wel tijd dat hem ook eens de eer te beurt viel om een mineraal op zijn naam te krijgen.

De íormule van deliensiet is Fe(UOtíSOríOH)r.3HrO. Het is orthorhombisch. De
volledige beschrÍving verwachten we binnenkort in Canadian Mineralogist 39(4), dat u
o.a. in de MKA-bibliotheek kan raadplegen.

[H. Di en]

Mineralen invoeren zonder zeuren
U bent zich daar misschien niet van bewust, maar indien U mineralen bestelt in het
buitenland, oí indien u uw zelfgevonden ol aangekochte mineralen opstuurt uit het
buitenland (d.w.z. buiten de Europese Unie) moet u de nodige formaliteiten bij invoer
veryu en.
Wanneer het pakje via de post of een privé-transportbedrijt werd opgestuurd zal de
inslelling in kwestie meestal uw pakje zelí voor u inklaren. Soms zitten op het pak zelÍ alle
nodige documenten in een doorschijnende zelÍklevende omslag, en dan kan het soms erg
Geonieuws 230 ),
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vlot gaan:de transporÍirma doet zonder dat u op de hoogte bent al het nodige en
presenteert u bÍ aflevering de rekening (BTW bÍ invoer en eventueel transport- en/of
afleveringskosten, aÍhankelijk van wat de afzender betaald heeÍt).

Indien de bevoegde diensten niet over voldoende informatie beschikken zullen
meêstal een vragenlijst toesturen die u moet invullen.

zi

u

Moeilijk is dit niet, maar het is toch nuttig indien u een en ander weet omtrent de
achtergrond. De gegevens die nu volgen gelden voor privé-verzamelaars, niet voor
handelaars.

Mineralen voor verzamelingen worden normaal ingeklaard onder het tarielnummer
97.05.0000.00, "Vetzamelíngen en voorwetpen voot verzamelingen met een zoologísch,
botanisch, mineralogisch, anatomisch, hístorisch, archeologisch, paleontologísch,
etnograÍisch ol numismatisch belang". Hierop betaalje 6 o/. BTW, en geen invoerrechten.

Voor zelígevonden materiaal voor studiedoeleinden met een

te

verwaarlozen
gevallen
aanvaard
handelswaarde en in bescheiden hoeveelheden wordt in de meeste
dat de waarde nul is, als de afzender op zijn pakje vermeldt "minerals tor study purposes,
no commercial value".

Ziltet

et

edelstenen

ol

halíedelstenen in je pakje (en zelís kwarts valt in principe

hieronder !) dan wordt het een ander verhaal, dat ten dele aÍhangt van de ambtenaar in
kwestie. Edelstenen en halÍedelstenen moeten ingeklaard worden onder tarielnummer
71.03.1ooo.oo "Natuurliike edelstenen (halÍedelstenen daaÍonder inbegrepen), andere
dan diamant, ook indien vewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen", sektie A
"onbewerkt oÍ enkel gezaagd ol ruw bewerkt". Hierop betaal je 2'l "/" gTW, en net zoals
voor andere mineralen geen invoerrechten.

iraar toch heb je voor edelstenen en halÍedelstenen in ieder geval een invoervergunning
nodig. Die kun je aanvragen bij de CDCV (Centrale Dienst voor Kontingenten en
Vergunningen), ltaliélei 124, 11e verdieping (tel. 03/206 9470 ; in iedeÍ geval vooraf een
aísoraak maken !). U moet daartoe een roze Íormulier model E4-0046 invullen. Dit kost u
een veelvoud van 20 BEF en... 2.5 BEF voor het Íormulier. Na even wachten en het
ondertekenen van een verklaring op eer dat het om persoonliik gebruik gaat, kríg ie le
invoeÍvergunning, die mee naar de douane moet worden gestuurd. Het onthaal op deze
dienst is zeer vriendelijk.

Voor onze gemmologen geven we hieronder nog enkele andere nuttige
statistieknummers voor bewerkte edelstenen :
71.03.9100.XX
robín, saÍÍier en smaragd :
71.03.9900.XX
andere:
7í.02.3100.XX
ruwe diamant :
71.02.2100.XX
onbewerkte industÍiediamant :

(XX
(XX
(XX
(XX

=
=
=
=

gewicht
gewicht
gewicht
gewicht

in g)
in g)
in karaat)
in karaat).

Het is wel duidelÍk de geesf van de wet dat het gaat om materiaal dat bedoeld is om
geslepen ol bewerkt te worden tot juwelen, siervoorwerpen enz. Rhyoliet van Topaz
Mountains in de USA bv. waarin inderdaad topaaskristalletjes voorkomen worden door de
meeste ambtenaren wel aanvaard als 'mineralen voor verzamelingen", omdat het bij
nader toezien duidelijk is dat dat materiaal absoluut niet geschikt is voor veÍdere
edelsteen-achti ge toepassingen.
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Een grote mond opzetten helpt helemaal niet, integendeel. Hou er altijd rekening mee dat
die mensen gewoon hun job doen, en meer dan men over het algemeen zou denken
werken deze diensten eÍÍiciënt, en is men er vriendelijk 6n realistisch.

[L. Van Goethem en H. Dillenl

met

Te

i
I

Het Internet gonsde de laatste weken van de geruchten over de Buckwheat Pit en de
TrotteÍ Dump in Franklin, New Jersey. Een halve-pagina grote advertentie in het
decembernummer van The Mineralogical Record liegt er niet om : 40 acres oÍ 16 ha puur
mineralenplezier voor een prikje.

FOR SALE: Famous
*

Mineral Locality!

Tnr Bucrwnrm Pn & Tnomn Dump
Fnnrurun, Nrw Jrnsrv

*

*

*

Het gaat inderdaad niet om "zomaar" een lapje grond : er werden op deze plaats reeds
advertentie spreekt van 350 "mineral
350 mineralen gevonden. Pittig d€tail
specimens" i.pl.v. 350 "mineral species". Er werden o.a. 81 Íluorescerende
mineraalsoorten gevonden, waarvan 35 tol nu toe enkel op deze plaals.

:de

I
t
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Wie het terrein aankoopt krijgt niet alleen hel land, maar ook een meertje van 3.6 ha, alle
storthopen en rechten op het ontginnen van mineralen. Er zÍn gesprekken aan de gang
met (bemiddelde) verzamelaars die een consortium proberen op te richten om e zaak aan
te kopen en daarna te schenken aan het Franklin Museum.

Zou het toeval zÍn dat de andere helÍt van de pagina waar de advertentie in kwestie op
staat reklame is voor Uv-lampen ?
Ter inÍormatie : de vraagprts is 1.3 miljoen dollar, oÍ omgerekend zo'n 47 miUoen BEF. Dit
komt neer op ongeveer 300 BEF/m,. Zoals gewoonlijk in onze rubriek vraag en aanbod :
geinteresseerden nemen rechtstreeks contact op met Steven Philips, tel. OO1 973 827
0945, íax 001 973 a27 2323 (dil is geén grap !). Als een MKAlid de groeve koopt is hi/zij
uiteraard zedelik verplicht een IVIKA-groepsreis te organiseren naar Franklin.
[H. Di en]

Sm ithsonia n I nstituti on.
Na de restauratiewerken is de Gem and Mineral Hall van het Smithsonian Institution in
Washington, D.C., terug open voor het publiek. Naar't schijnt is het prachtig geworden.
De meest opvallende vernieuwing is ongetwtÍeld dat een aantal beroemde 'pockets"
(kristalholtes) uit al even beroemde mijnen werden nagebouwd. Het gaat om pockets uit
de Himalaya mine in CaliÍornia, de Amelia min€ (Virginia), de Sterling Hill mine (New
Jersey), de Copper Queen mine in Bisbee (Arizona)en de Minerva mine in Cavejn-Rock.
Allen daarheen dus...
[H. Dí en]

: íluorescentle
Specimens van wickenburgiet aÍkomstig van de ParkeÍ-Cramer mine, SW Wickenburg
vertonen vaak Íluorescentie.
De volgende Íluorescerende species werden geidentificeerd :

íluoiet
calciet
wickenburyiet
willemiet

blauw
íelrcod

onnje
wít tot groenachtig

[H. Di en]

t2
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mineraal van de maand
magnesio-arÍvedson iet

g.cornelis
Het mineraal dat we u deze maand kunnen aanbieden is magnesio-aívedsonite.
Magnesio-arfvedsonite is een mineraal^ uit de familie van de alkali-amphibolen. De

chemische íormule is Na3(Mg,Fe")aFe-SisOrr(OH), oÍ, overeenkomstig de in 1978
ingevoerde nomenclatuur-regels (zie verder) : NaNarM94Fe".Sisorr(OH)r. Hierin kAn,
zoals de eerste íormule in íeite beter aangeeÍt, een beetje Mg" vervangen zijn door Fe'*.

Het mineraal vormt groene tot blauwgroene sterk glanzende tot matte prismatische
monokliene kristallen in de symmetriegroep CZm. Het heeft een perÍekte splijting en een
oneifen breuk. De hardheid is 6 oD de schaal van Mohs en het soorteliik oewicht 3.1 tot
3.3 g/cm1. Magnesio-arfuedsoniet vertoonl een sterk pleochroisme.
De kristalparameters zijn a = 9.799 À, b = 17.833 À, c = 5.273 A, B = 104.1 8e en Z = 2.
Het mineraal magnesio-aÍvedsoniet is een lid van de Íamilie van de amphibolen. Binnen

deze tamilie behoort het tot de groep van de alkali-amphibolen. De groep van de
amphibolen is erg verspreid in het mineralenrijk. De meest bekende mineralen in deze
groep zijn zeker actinoliet en hoornblende.

Enkele leden van de amphibolen kan je achteraan dit artikel in de tabel samen met hun
chemische Íormule terugvinden. Je zal zien dat een stukje van de chemische íoÍmule in
alle mineralen terugkomt, nl. Sisorr. Dit stukje van de íormule duidt op een silikaatgroep,
de leden van de Íamilie van de amDhibolen behoren immers tot de ino-silikaten
De ino-silikaten zijn silikaten die zÍn opgebouwd uit SiO4 tetreaders die zuurstofatomen
delen en zo ketens vormen. Deze ketens kunnen zijdelings met elkaar zuurstoíatomen
delen en zo een dubbele band vormen (zie Íiguur 2). Bij de ino-silikaten met enkelvoudige
ketens zien we dal 2 van de 4 O-atomen in elke SiO4-tetraeder gedeeld worden, zodat we
een verhouding van Si:O = 1:3 krijgen. BÍ de dubbele ketens woÍden in de helft van de
Sio4-letraeders 3 O-atomen gedeeld, in de andere helÍt worden 2 O-atomen gedeeld , dit
levert een verhouding op van Si:O = 4:11 (wat gelijk is aan 8:22 zoals in onze
amohibolen).

Fíguur

1.

Magn esi o-a rtuedson i et kri stal le n
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D; dubbete-keten-structuur van amÍíbolen.

Sqorró-

)

In de familie van de ino-silikaten vinden we twee belangrijke gesteentevormende
mineraalgroepen terug, de pyroxenen , opgebouwd uit enkelvoudige ketens en de
amphibolen , opgebouwd uit dubbele ketens.

Zoals uit de tabel met amphibool-mineralen blijkt is een ondêrscheid tussen de

verschillende mineralen meestal slechts mogelijk door chemische analyse. De specimens
die wii u deze maand kunnen aanbieden zijn onderzocht door middel van een chemische
analyse en de onderzochte kristallen bevatten een duidelijke overmaat aan Mg ten
oozièhte van Fe. De andere chemische elementen die in de analyse werden
teruggevonden zijn Na en Si.
Als we "de Fleishef mogen geloven (en dat mogen we !) is voor het onderscheid tussen
arfuedsoniet en magnesio-arfvedsoniet de verhouding tussen Mg en Fe bepalend.
Artuedsoniet:
Magnesio-arfu edsoniet

;

Mg/(irg + Fe:') = 0-0.49, Fe3:/(Fe} + Al) = 0.5-l.O
Mgr'(Mg + Fe'') = 0.5-1.0 , Fe"/(Fe"'+ Al) = 0.5-1.0.

Een mangaanhoudende variëteit van magnesiumarívedsoniel vertoont vaak zogenaamde
exsolutie-iamellen. Dat houdt in dat in een magnesiumarfuedsoniet-kristalkorrel door
ontmenging lamelletjes ontstaan van een ander mineraal, nl cummingtoniet. Oit
verschijnsel doet zich o.a. voor in de magnesiumarÍvedsoniet van de melamoíe Wabush
ijzeraÍzetting in Zuidwest Labrador, Canada.

Figuur 3
Exsoluti e -lamellen van
cummingtoniet in
magnesio-a.fuedsoniet
beide beelden geven een
oryervlak weer van
ongeveet 10O X 100 pm.
l,taar D.R. VEBLEN Ef AL.
(1981)
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Magnesio-arÍvedsoniet komt typisch voor

in plutonische alkali gesteenten

syeniet). Ook zijn voorkomens bekend
carbonaathoudende gesteenten.

in

pegmatieten

(nephelien

en in uillogingen van

Enkele bekende vindplaatsen :
Het Gardiner komplex in Groenland.
Khibiny en Lovozero massief op het schiereiland Kola in Rusland.
Wabush , Labrador, Canada.
Mont Saint-Hilaire . Ouebec. Canada.
omgeving van de Mkushi rivier, Zambia.
e.a.

-

De naam is geinspireerd op het hoog gehalte aan magnesium en verwantschap met
aÍvedsoniet dat genoemd werd naar de Zweedse scheikundige Johan ArÍvedson.
De specimens die we u deze maand aanbieden werden gevonden op 3 en 4 mei 1997 in
de Poudrette Ouarry, Mont Saint-Hilaire, Ouebec, Canada. Rond deze tÍd werd gewerkt
in een zone met Hornfels waarin zogenaamde silikaat-rijke holtes voorkwamen. ln de
holtes waren mooie groen- to groenblauwe kristalletjes van magnesio-arÍvedsoniet
uitgekristalliseerd op kleine glasheldere Kwarts. De kristalletjes zijn klein (tot 2 mm)
glashelder en meestal dubbelbeeindigc.

ln de Mont Saint-Hilaire worden kristallen gevonden tot 10 cm lengte, deze zijn echter in
het gesteente gegroeid en mat , ondoorzichtig en groenzwarl van uitzicht. Als extraatje
hebben we specimens met vezelige Riebeckiet, ook een amphibool. Dit mineraal kwam in
dezelÍde periode voor, echter in een totaal verschillende paragenese. De riebeckiet is
gegroeid in albiet-rijke geodes, en de kristallen zÍn tot 2 a 3 cm lang.
Even een anecdote rond deze vondst: op zaterdag 3 mei gingen Diego Claeys en ik heel
moedig de Mont Saint-Hilaiíe onveilig maken. We hadden prachtige vooruitzichten
vermits er vrídag gedynamiteerd was. De weergoden waren echter niet tevreden met
onze plannen, het resultaat was een koude wind en een Ízig koude regen. lk kan jullie
verzekeren dat het koud kan zijn in Canada. Doorweekt en bevroren zín we in de late
namiddag naar ons motel gegaan. Na een hete douche en een lekkere maaltÍd werden
de vondsten bekeken en we besloten toch om op zondag terug te gaan, het was echt de
moeite. Op zondag, je zult het nooit geloven, hebben we in T-shirt de hele dag naar
mineralen gezocht, en gevonden. Over wisselvallig weer gesproken, woensdag reden er
auto's op de highway met 10 cm verse sneeuw op hun dak.
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(A-B),

Een toemaatie: nomenclatuur van de alkali-amphibolen

In 1978 werd door B.E. LEAKE hel eindrapport gepubliceerd van het subcommité
"Amíiboolgroep" van de l.i/|.A. (lnternational Mineralogical Association) C-N.M.M.N.
(Commission on New lrinerals and New Mineral Names). Hierin wordt haarÍijn vastgelegd
hoe de nomenclatuur van de amíiboolgroep in elkaar zit. En gelooÍ me, dat is vrÍ

ingewikkeld. 29 pagina's hebben ze nodig gehad om de amÍibolen in te delen en van een
consekwente naam te voorzaen.
De grove indeling ziel eruit als volgt

1.
2.
3.
4.

:

Fe-i,íg-Mnamfibolen
Ca-amphibolen
Na-Ca-amÍibolen
Alkali-amfibolen

Een tabel in dit artikel geeft een handig overzicht van meeÍ dan 200 gediscrediteerde
amíiboolnamen met hun huidige, gestandaardiseerde benaming.
De algemene lormule voor de amfibolen is ; Ao.,BrOvrsTrvsorr(OH,F,CD,

Als voorbeeld nemen we de groep van de alkali-amÍibolen onder de loupe.
Dit zin volgens de nieuwe nomenclatuur-regels de amtibolen waar in de hogervermelde
Íormule B hoofdzakelÍk Na is (vanaf 1.34 op 2).
De juiste berekeningswijze durven we hier niet te geven omdat wij vrezen dat de - zells
gevorderde - lezer er onmiddellijk de brui aan zou geven. Indien je het systeem grondig
wil begrÍpen ben je er gegarandeerd een paar uur zoet mee !
De indeling, naamgeving en Íormule daaraan verbonden vindt u in de tabel op de
volgende pagina.

Wie nauwkeurig wil weten hoe de vork in de steel zit, of welke naam bij welke formule
hoort en vice versa, verwUzen we met plezier (en enig leedvermaak) naar B.E. LEAKE
í1978).
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Nae

ÍNa+Klr

Mq/(Mq + Fe'.)

> 1.34

!

0-0.5

0,50

Fe"r{F€-+Al"'l minèraalnaam en formule
o-0.5
ferro-eckermanniet

1.34

> 0.50

0-0.5

0.5 - I

> 1.34

> 0,50

0.5-1

o-0.6

NaNarFê"4AlSisorr(OH),
arfvedsoniet (')
NaNarFe".Fe3'Sisorz(OH),
eckermanniet

0.5"1

NaNarMg"Álsisorr(oH),
magnesio-aívedsoniet

:

> 't.34

> 0.50

0.5-t

NaNarM g'*1Fe3'sisorr(oH),

> 1.34

<

o-50

0-0.5

> 1.34

<

0,50

0-0.5

> 1.34

<

0.50

0- l

o-3 - o.?

> 1.34

< 0.50

0.5-1

0-0.3

> í.34

<

0.50

0.5-1

o.7-1

0.0.3

ferro-glaucophaan
Na,Fe"Át,Atsi"o",íoH),
riebeckiet
NarFe,.3Fe3'rAlsisorr(oH),
crossiet
Na,(Mo.Fe'?1JAt.Fe3.),SLO-íOH),
glaucophaan
NarMg3AlrSisorr(OH),
magnesio-riebeckiet
NarM g3Fe3-rSisorr(OH),

(') indien l\rn in de formule-positie

> 2.50 heet het spul kozuliet.

Ih. dillênl
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