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mka-kalender

Vergaderíng van de werkgr@p ígwrafre
AntweÍpen (achter dê Zoo), van 10lot '12.30 h.

in het lokaal Ommeganckstraat 26

te

We besprekên en commenlariëren de ingezonden dia's voor de diawedstrid gehouden
tÍdens de veÍgadering van februaÍi, en maken onze keuze voor verdeÍe publicatie(s).
lndien eÍ nog tÍd zullen we het ook nog hebben oveÍ het vooÈereiden van lezingen. Alle
leden van de MKA zijn op dgz€ veÍgadering uiteÍaard v/elkom. Mel onze excuses voor
het laaitijdig verschijnen van deze aankondiging. Hopelijk komt ze voor de meesten nog
nèt op tijd I

Meandelijkse vergadering

in

Sinl-Job-inrt-Goor,

in hel

Kultuurcentrum Reinaeí,

Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, om 20.30 h.

Maandelijkse wrgadèring in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E'l7, tussen uitrit 4 en 5). OpenbaaÍ
vervoer : tram 2 of 4.
19.30 h

gelegenheid tot transacties, identiÍicaties, tombola, afspraken voor privéexcursies, raadplagen van de bibliotheek, uitleendiensl of... gewoon een
gezellig babbeltje. Als mineÍaal van de maand worden deze maand
specimens van pharmac8idêrieÍ-Xx aangeboden (zie artikel in dit
nummer).

Titelpaoina
Kubische pharmacosiderietkistallen van Hingston Downs, Gunnislake, Cornwall, GrootBdttannië. Met (naaldvormige) adhurietkista etjes. SEM-opname. Veldbreedte 0.3 mm.
Zie aftikel verder in dit numme|
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20.00 h

De meeste verzamelaars kennen wel de Grube Clara (Zwarte Woud), maar velen zÍn
wellicht vergeten dat het om een bariet- en Íluoriet ontginning gaat. We zullen hel vooral
hebben over de ondergrondse barietmÍn en de veMerking van bariet en ÍluoÍiet in de
Íabriek. zonder die fabriek zouden we er nooil mineralen kunnen gaan zoeken !

ïhuÍingen, ex-Oost-Duitsland, kun je nogalwat ondergÍonds bezoeken. We nemen U
mee naar diverse bezienswaardigheden, en we gaan via een "ijskelder" naar de
Mariaglashutte om te eindigen bÍ Erlebnisbergweft Merkers, lvaar zoutkristallen met 1
In

meter ribbe (!) te zien zijn.

Vergadering van de werkgroep edêrs{eenkunde in het lokaal OmmeganckstÍaat 26 te
2000 Antweroen. van 9.30 tot 12.00 h.

Edèlstenen en licht, deel 2.
Vorige vergadeíing hebben we al wat inleidende begrippen over hel gedrag van licht in
edelslenen bespÍoken. We gaan vandag veÍder en gaan na hoe we dat licht kunnen
gebÍuiken om edelslenen le determineren.

mka-nieuws

Personalia
Ons medelid en bezieler van de werkgroep edelsteenkunde Pa.r, Tembults€,r weíd
onlangs door de Mineralogical Societv oÍ America onderscheiden vooÍ zijn 25-jarig
lidmaatschao. Gefeliciteerd I
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Reis naar Lavrion : noo 2 plaatsen vrii !
Voor wie in eíremis toch nog meewil I eÍ zÍn nog twee plaatsen vÍij voor een reis naar
Lavrion (Griekenland). nl.
'l plaats voor de peÍiode Í5/5/1998 tot 2215/1998, en
1 plaats voor de periode 29/5/'1998 tot 5/6/1998 of 2515/1998 tot 1216/1998 (naar keuze).
VVie meewil conlacteeÍt zéér drinaend de heer Piet GEIAUDE, Sint-Jansdreef 17 te
9900 Eêklo. Tel. 09/377 1850.

Moet er n@ zend ziin ?
Medelid Tine Dillen Uaja, de dochter van haaÍ vader) veízamelt met mser dan gewoon
enthousiasme zandmon9í€rs. Komt u ttdens uw vakantie in de buurl van een strand,
een rivier, gen meer, een waestÍn, een zandduin en hebt u er geen probleem mee met
een mini-zandzakje (100 g volstaat l) rond te zeulen ? Dan woÍdl dat in dank aanvaard.
U kan uw zandzakjes steeds kwÍt bÍ de redacteur van dit tijdschrift of op een
maandelÍkse vergadering. GÍaag zandmonsters met vrij nauwkeuÍig bekende hsrkomst,
en indion mogelijk de dalum van de vondst en de naam van de vinder. Dank bij
voorbaat!
Te

k@p

1.
2.

Handboek voor Edelsteenkunde (Bolman, 1905) : 4000 BEF
Zaagmachine voor zaagblad mel diameter 15 cm, inclusief motor en zaagblad
75OO BEF
Geihteresseerden nemen rechtstÍaeks conlacl oD met de heer J. Relecom
(tel. 03/663 1914).

:

Onlangs verscheen BOCAMINA nr. 3. Bocamina is e6n van de best verzorgde
mineralogische tijdschriften ter wereld, met prachtige kleurfoto's. De teksten zijn in het
Spaans, maar tot nu toe was êr meestal een Engelse vertaling (weliswaar een ingekoÍte
versie) als bijlage. Deze keer wordt het wel bijzondsr interessant, met een lhemanummer
over de wereldberoemde vindplaats van o.a. wolfÍaammineralên PanasquieÍa in
PoÍtugal.

U kan Uw exemplaaÍ beslellen door voor 15 april 1998 520 BEF over te maken op
postrekening nr. 000-0291704-25 t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15: B-9'170 Sint-GillisWaas (indien van een Nederlandse giÍorekening wordt overgeschreven : + 60 BEF voor
wisselkosten). Indien er êen significant oveÍschot is (wat evenwel niet verwacht wordl)
wordt dit op Uw bankrekening tsruggestoÍ. U kan uiteraard ook bestellen tidens de
maandelijkse vergadering. Voor deze prijs dient U Uw exemplaaÍ wel af te halen op een
vergadering. VooÍ vezending aan Uw adres moet U 80 BEF (Belgiá) of 110 BEF
(NedeÍland) eÍra ophoesten. Denk eraan I uiterlík 15 april !
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M. Blondieau, 1997, Privé-uitgave, 111 pp., 600 BEF + pott, Franstatig, formaat DtN A4,
meer dan 1O0 Íiguren.

Famenne is een gebied in Wallonië, dat in het Noorden begrensd wordt door de
CondÍoz, en ten Zuiden door de eigenlÍke Ardannen. De as van het gebied loopt zowal
parallel met de Samber-Maas vallei.

h het boek komen de volgende ondeMeÍpen aan bod : g€ografische localisatie gesteenten en geologische gebieden in de Famenne - mineÍalisaties in de Famenno - oe
ontsluitingen, mÍnen en prospectie - exploitatietechnieken - groeven - ijzererts.
De auleur is mel dit weÍk niet aan zÍn proefstuk. Hij is wat men noeml "un mordu" van de
mineralogie van zijn slreek. Het is een interessanl naslagwerk voor alwie gsregeld in het
gebied van de Famenne pÍospecteeí.
bijde auteurbestellen door 710 BEF (d.i. 600 BEF +
'l'l0 BEF poí - België) oveÍ le maken op poslgirorek€ning nr. 000-0964487-'16 t.n.v. de
U kan Uw exemplaar rechtstreeks

heer Michel BLONDIEAU, Val des Cloches 131, 6927 Tellin.

beurzen en tentoonstellingen
Beunen

vtu

04 0
04 A
04 A
04 0
2s-26 04 0
25-26 04 F
25-26 04 F
25-26 04 F
25-26 04 F
25-26 04 F
25-26 04 S
2€ 048
25-26
25-26
25-26
25-26

26o48
26 04
26MO
2604D
2604D
2604D
2604D
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8AD SACKII{GEN. Kurcaal. Rudolí-Eb.Ílê-Platz. 9-18/11-17 h. B€urs íM).
GRAZ. Brauhaus Punligam, Triesterst. 1G1E/11-17 h. Bêurs (M).
HIMBERG/V\,IEN. Volkshaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
MUNCHEN. Paulan.Ík.llêr, Nockherberg. Beurs.
WIEHL. Eassporthalle. B.urs (M-F-J-E)).
FONTAINEBLEAU. Sallê dês Elêctions.
RoSNYSUR-AO|S. sallê dês fêtes (Stadhuis). BêuÍsSAINT.TUST-El{€HAUssEE. Stadhuis. 8.urs íM-n.
MoNNAIE (37). Salle Raymond Devos Beurs (M-F).
HÊNNEBOiIT. Ccnf e Socio-CulturêI.
GOTEBoRG. Frólundaborg Eishal- B.urs (M).
AALST. stêdelajk OndcÍwijsinstituuÊ. 1oí7 h. E4fbêurs. Info.: d. hêêr Luc D. coninck,

MêêsterstÍáat 65. 8-9100 Nieuwkêrkên-Waas. Tel. 03/776 0350.
Op 2514 worclt ook een excuÍsiê gêorganisêêrd naár Vielsalm.
HUY. CêntÍalê Nricléaire d€ Tihang.. 84!Lbê'./rs
AMSTERDAM. Dê Boelenlaan 46, 1082 LR Amstêrdem (Wijk Buitênveldert, vlakbi
RAl-station. MinêÍalên- ên íossiêlenb.urs van Stichting cêa. 1S.17 h.
ALSDORF/AACHÊI{. Ratheus, Hublrtusst (bÍ 857). 11-17 h. 8êur6 (M-F).
BAD MUNDER. Hêimatmusêum, Kellerstr. 13. 1Gl7 h. Bêurs (M-F).
DORTMUÍ{D. Wêstíalenpark. 11-17 h. 8êurs (M).
LAHR. Sulzb.rghalle. 1GÍ8 h. 8êuÍs (M-Fn-E).
BONt{. BriikkênfoÍum Bonn-Bêuê|. 11-17 h. BêuÍs íJ-E-M).
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01-03
02-03
02-03
02,03
o2-03
o2-03
o2-03
o2-03
o3
03

03

08-lo
09-10
09í o
09-10
09-10
09-10
09-10
09-10
10
10
'14- 15

14-17
15-17
16
16
'16-17

16-17
16-17

t6í7
't6-17
'17

17

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
o5
o5
o5
o5
05
o5
o5
05
05
05
05
05
o5
o5
o5
05
05
05
o5
o5

05
05
05
23-24 o5
17
17

CZ

D
A
D
D
A

TISNOV. Sokolovna-zaal en gymnasium. 14n9/917/9-16 h. Beurs.
AACHEN. Eurogress, Monh.imsaltêê s2. 11í8 h Beurs (M-F-J-E).
DORIIBIRN. Kultufiaus. 9-17 h. Beurs (M-F).
DRESoEN. Messegelàndê Grosseí Gartèn. BeuÍs ([I-F).
FREIUNG bêiSTULLN. Reichhard-schacht, 1o-17h Beurs (M-J).
GRAZ-UNTERPREMSTATTEN. Schwfzl-FrêizêitzentÍum. Beurs íl ).

FIN SÊlÍ{ruoKl. Beu6 (lr).

CH BUcHs lsc).

BêruÍsschulzenÍum. 1o-18/1017 h. Bêurs (M).

A AMSTETTEN. Johann-Pólz-Halle, StadionsÍassê 12. 9í7 h. Bêurc íM).
NL HEERLEN. Cornêliushuis. Hèulstraat 2. BeuÍs.
F oRANGE (84). Parc des Erpositions de la Íoire. Beurs (M-F-J-E)
Ro BUZAU. I'Iuzaul Judeajean Buzau.
D ASCHAFFENSURG. unterrrankênhalle, SeidelstÍasse 2. 12-1El9-17 h. Bêurs {M).
D ERFURT. Th0ringerhalle. 10-17 h. Beurs (M).
SLo TRZIC. Beurs íM-F).
A WIEN. Haus deÍ Begegnung, Schwêndergasse 41 , 150 Wien. 1O-16 h. Bêurs (M).
D WIESBADEN. Rhêin-Main-Hallê. 11-18 h. Beurs (M-F-J-E).
F FRONTOà] (3í). Espacê Górard Philippe.
F GHAMPAGNOLE {39). Lycéê Emile Victor.
O PFORZHEIM. Nagoldhallê, Dillweissenstein. 10-17 h. Bêurs (M-F).
D THALE. Gymnasium, AuÍ dên Hëhên. 9n5 h. Beurs (M).
CZ TURNOV. TKS "Strelnic€ Íurnov, Márkova ul.311 BeuÍs (M).
F PARls. Forum des Halles.
A VILLACH.Congrêsszenlrum.
D BAOEN-SADEN. Kurhaus (Casino), 10-17 h. Bêufs (M-F-E).
A JUDEIIBURG. PolÍêchnischer Lehrgang, Herrêngassê 12. 9-17 h. Beurs (M)_
sR KOSICE. Vychodoslovênské Muzeum, Nam. Mafatonu miêru c. 2. 9-16 h. Beurs {M).
I BOZEN/BOLZAÍ{o. Mustermesse, Hal2, Romstr. 18. 1o-19/9-18 h. Beurs íM).
D HALLE. Austellungshallê Pêissnilz. 11-18 h. BeuÍs (M-F-E-J)
D RAVENSBURG. Eschach-Hallê. 10í8/11,17 h. Eeurs íM-F).
F THouARs (791. Centre cultuíêl Hacques Prevert Beurs (M-F).
F ROSET'IAU/KEMBS. Selle polwalêntê Kêmbs. 8êufs (Lr-F).
I FERRANIA (sV). Via Martiridella LibeÉà (bowling-gebouw halÍweg dezê laan).8-18 h
Beurs (M). hÍo veÍkrÍgbaar via H. Dillen (zie binnenkaft)
D AUGSBURG. Reischleschen Wirtschansschule, AlteÍ Postweg 66a (bijMessê).10-17 30 h
A EGGENBURG. Stadthall€. 9-17 h. Bèurs ([4,F, géén juwel€n).
D KASSEL-NIESTETAL. GemêindêzênrÍum lon7 h. Beurs {M)
1

NL

MAASTRICHT. Nieuw Staang€bouw, Kêsselkadê 42. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
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mineraalvan de maand
pharmacosideriet

h. dillen
Pharmacosideriet is een kalium-ijzer-ars€naat, dal luisteÍt naar ds formule
KFe;'(AsordOH).a.6-7 H,O
Dat deze structuurformule nog niet zo lang geleden bepaald werd blÍkl uit het feit dat in
de vorige editie van "Dana's textbook of mineralogy" (1951) nog veÍmeld wordt :
FedAsO.),(OHh.5 HrO
Men had klaaÍblijkelik het kalium over het hoofd gezien, hoewel de veÍmelde
analyseresultalen (1.51 resp. 4.54 % K2O) vermoedens hadden moeten doen riizen.
In "Mineralogy of Cornwall and Devon, van J.H. Collins (1892) is bÍ pharmacosideriet al
helemaal geen sprake van kalium.
Pharmacosideriet heeft een ietwat eigenaardige strucluur die is opgebouwd uit AsO4en [Fe(OH)3o3]-oclaëders die zodanig geordend zijn dat er centÍaal
kanaalvormige openingen zÍn waarin plaats is voor de K-ionen en de walermoleculen.
Die gedragen zich net alsoÍ het om een zeolietstrucluur gaat- Ze kunnen namelÍk zeer
gemakkelÍk uitgewisseld worden voor Na*, H* en zelÍs Ba*. In hel geval dat nagenoeg al
het kalium vervangen is door nalrium wordl het zelfs als een aÍzond€Ílike mingraalsooí
beschouwd : natriumpharmacosiderist. ln aluminophaÍmacosideÍiet is zo goed als al het
(driewaaÍdig) ijzer vervangen door Al"'

telraêdeÍs

Pharmacosideriel is kubisch, met als roosterconstante 7.982 A, en Z = I (dit belekenl : 1
volledige molecule zoals beschreven door de foÍmule per eenheidscel).
Pharmacosiderietkristallen zÍn meestal org klein, maar goedgevormd. Ze zin niel eÍg
vlakkenrijk. Dê volgende vormen werden waargenomen :

a
d

o
o

001
0't

1

'l'l'l

u

122

111

lvleestal vormt pharmacosideÍiet perfecle kubusjes met diagonaal gesiriesrde vlakjes of
trapezoëdrische vicinaalvlakken (met als Miller-indices iels in de buurt van {1.1.40}.

Zelden komt een leiraëdrische habitus voor, en nog zeldzamer is een aardachtige oÍ
korrelachlige variéteit.
Figuur 1 .
Enkele pharmacosideietkistallen (naar Goldschmidt's Atlas der Krystallformen).
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De spliíing volgens {001} is goed, hêt breukvlak is oneffen. De hardheid is 2.5 in de
schaal van Mohs, en de dichtheid ongeveer 2.8 g/cm'. De kleuÍ kan vaíië.en van
olijfgroen tot alle andere tinten van groen, geel, bruin, en zelfs roodachtig. Dit hangt
onder andere samen met de partiële vervanging van K' respectievelijk Fe"' in de
structuur (zie hoger).

Dit levert een leuke test op waarmee je pharmacosideriet eenduidig kunt identiÍiceren :
een kristalletje van pharmacosideriet woídt rood gekleurd wanneer het een tijdje in
ammonia gelegd wordl, en hel kÍÍgt zijn oorspronkelijke groene kleur terug in verdund
zuur. Probeer dit niet uil op je besle specimen i gebruik een klein afgebroken krislalletje
en doe je waarnemingen onder de slereomicroscoop. Pharmacosiderielkristallen zijn
echter meestal zo gemakkelik te herkennen, dal je geen tests nodig hebt om ze te
identificeren.
Proust maakte al in 1790 voor het eefst melding van dit mineraal, en J.F.L. Hausmann
bêschreef hel uitvoefig in zijn "Handbuch der [,{ineralogie" in 1813. De naam
pharmacosideriet is aÍgeleid van het Grieks : qcrpFrc.xov ("farmakon") en 6r6npoq
("sidiros", ijzef). octpFc.Kov betekende in het oud-Grieks "gif'. In het modern Grieks wordt
het "geneesmiddel". maar voor alle veiligheid voegt men er meestal de verduidelíking
".cÍrprKov" ("iatrikon", medisch) aan toe. What's in a name... ?
Pharmacosideriet koml op nogal wat plaatsen in de wereld voor, maaÍ nergens in grole
hoeveelheden. Hel komt, zoals reeds vermeld, wel bÍna steeds als goedgevormde
kristallen voor, die evenwelzelden grotef zín dan 1 mm.

Er zijn verschillende vindplaatsen in Cornwall (o.a. St.-Day, Liskeard, Redruth,
Calstock). Verder koml het vooÍ in Dur'Ísrard (o.a. in Schwazenberg, Sachsen ; Kahl en
Aschaffenberg, Spessart, Beieren ; Saubach ; Bulach). In Frenkrijk komen hele mooie
krislallen voor in de buurt van Saint-Léonard. Haute-Vienne, en in Vaubry. Ook de Capo
Bianco op E ba, ltalië heeÍt mooie kristalletjes opgeleverd. En in de Vèrenigde Staten
komt hel voor als verweringsproduct van enargiet in het Tinlic District, Utah. In gergré
werd, voof zover wij welen, nog nooit pharmacosideriet gevonden.

Figuur 2.
Kubische pharmacosiderietkristallen van
Hingston Downs,
Gunnislake,
Cornwall, GB. De
naaldvormige
krista etjes zijn
adhurieD<X. SEMopname.
Veldbreedte 0.3
mm.
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Figuur 3.
E netgiêdispè,rsief Xstralenspectrum van de
p ha rmacosidaiet-Xx va n

fíguu 2 en 4. De aanwezigheid
van K is wel duidelik. De lijnen
van goud z|n uiÍercad
afkomstíg van het opgedampte
goud om het oppeNlak
geleidend te maken.

De specimens die dez6 keer als mineraal van de maand woÍden aangeboden zijn
aftomslig van de Lone Tree Mine, Valmy, Humboldt County, NooÍd-Nevada. Deze
goudmijn wordt uitgebaat door de Santa Fe Pacific Gold Corporation. Ze ligt tÍouwens
niet ver van die andere goudmijn : de Getchell Mine (bí Golconda).

De kubische pharmacosiderietkristallen zÍn 1 mm groot, g.oen en doorschijnend, met
soms een goudachtige schijn, te wijten aan insluitsels van diveÍse mineralen. Op de
aangeboden specimens komen nog een helê reeks andere mineralen voor, o.a. dufreniel
(zwarte, fluweelachtige korstjes en/oÍ bolleties), arseniosideriet (roodbruine overkorsting),
jarosiet-)(X (goudgele hexagonale plaatjes) en cyriloviel (gêle micÍokristallen). Niel alleen
de phaÍmacosiderietkristalletjes zÍn spêctaculair, maaÍ ook de jarosietkÍislallen.
Figuur 4.
Pharmacosideietkistallen van Hingston Downs, Gunnislake, Cornwall, GB. Met naaldvormige kristallètjes van afthuieD<X. De lensvormige )<X zijn een niet geidentificeerd
Cu-arsenaat. SEM-opname. Veldbreedte O.3 mm.
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De Lone Tree Mine is bij mineralenveÍzamelaars niet zo bekend, tenzí bí plaatselijke
insiders), omdat in de geschiedenis van de mijn nog bina nooit toelaling is gegeven om
er mineralen le zoeken. H€t is dan ook niet verwonderlijk dat je in de literaluuÍ bina geen
gegevens vind over de mineralen van deze mijn- In de index van de "Mineralogical
Record" komt deze mÍn niet eens voor. De hemisferische rhodochrosiel aggregaten op
bariet die ook van deze mÍn aÍkomslig ztn behoren lot de allerbeste van heel Nevada.
Verder worden eÍ ook tal van mangaanoxide-mineralen gevonden.
Dankwoord
We are grcteful
Tree Mine

lo

Scott Keine (Nevada, USA), for infomation provided on the Lone

al-Íl
li r1l
uf,r,
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boekbespreking
minerals of colorado

h. pelckmans
MINERALS OF COLORADO. Edwin B. ECKEL, herwerkt en geactualiseerd door R. R
COBBAN, D. S. COLLINS, E. E. FOORD, D. E. KILE, P. J. MODRESKI, en J. A.
MURPHY X + 665 p., 145 foto's, 6 kaarten, 22 x 29 cm, harde kaft. Fulcrum Publishing,
Colorcdo, 1997. ISBN 1-55591-36U2 Ptíjsindicatie: US $ 150.00 - BEF +/- 55tu.

Aandachlige lezers welen nu reeds dat het maken van deze boekbespÍeking ons
"handenvol werk" vÍoeg. De nieuwe, vers van de pers gerolde Minerals of ColoÍado is
immers een kanjer van een boek, niel in het minst door zÍn foÍmaat (even grool als de
Encyclopedia of Minerals) of zin gewicht (ongeveer 4 kg) ! Toch is het werk, dal terdege
ingobonden weÍd en voorzien is van een stÍve kafi, een aangenaam boek, gedÍukt op
luxueus. lichl glanzend wit papier. De inhoudstafel toonl ons het volgende:
Preface
Acknowledgements
lnlroduction
Abbreviations
GÍoMh of Mineral Knowledge
Minerals First Found in Colorado

Selected MineÍal Localities
Description of Mineral Occurrences
Alphabetical Listing of Minerals
Addendum
Appendix
Bibliography

In hêt vooMoord lezen we hoe dit boek tot siand kwam. ln feite is het san nieuwe veÍsie
van de vorige bÍbel over de mineralen van Colorador ECKEL'S Minerals of Colorado: A
100 Year R6cord. Deze publicatie was een bulletin van de Unitsd States Geological
Survey (USGS Bulletin nr 1114) de dato 1961.
Dit werk is een compilatie van bijna 140 jaar mineÍalogische bêdrÍvigheid in ColoÍado.
Sinds het verschijnen van de eerste MineÍals of Colorado (in '1961, juist !), werden lot op
heden mêer dan 329 mineralen beschreven die nieuw waren voor deze staat. Anno í997
ziln er 774 verschillende mineÍalen van ColoÍado gekend. Honderden nieuwe vondsten
en vindplaatsbeschrijvingen werden eveneens in het boek opgenomen. De oude
Minerals of ColoÍado werd dus teÍdege herweÍkt en geaclualiseerd. De auleurs gingen
hierbí grondig te wer*. Niet alleen werd de "nieuwe" literatuur (sinds 1958) veÍslonden,
ook thesissen en andere (nog) niet gepubliceerde gegevens werden in hel boek
opgenomen, indien zij aÍkomstig waren uit betrouwbare bron.

In het dankwoord vindên we uiteÍaard iederêên terug dis enige auloriteit geniet in
verband met Colorado-mineralen. Eerder Íeêds vernamen we dat het boek zowel
gesponsord weÍd door het Denver Museum of Natural HistoÍy als door de vereniging
Friends of Mineralogy - Colorado Chapter, Inc. Het werd bÍ wijze van eerbeloon
opgedragen aan Edwin B. ECKEL (1906-1989), die 30 jaar lang als enige werkte aan de
eerste Minerals of Colorado en tot aan ziin dood actief deelnam aan de comDilatie van
oeze vers€_
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Aangenaam om lezen in de inleiding is de paragraaÍ over de "amateur-vezamelaai,. We
citeren (vri.i vertaald):
Het is vefiassend hoeveelzeldzame en bslangrijke mineÍalen er de laatste lljd gevonden
werden ... ook door gevoÍderde amatsuÍ-vezamelaars die elk jaar opnieuw de bergen
intrekken op zoek naar specimens. ... Zondet de hulD van ernstioe amaleurverzamelaars zouden tal van nieuwe en/of zeldzame mineralen nooit gevon-den geweest
ziin.
Op de volgende pagina vinden we de verklaring van de afkoÍtingen ierug die in dit boek
gebruikt worden.

i'
I

Het hoofdsluk gro€i van de mineralogische kennis geeft een kort overzichl van de
(liteÍatuur)geschiedenis betreÍÍende de mineralen van Colorado. Goud werd voor het
eerst officieel vermeld in 1858, en was hiermee tegelíkeÍtÍd het eerst beschreven
minsraalvan deze staat.
Bij de mineralen
voor hel eerst gevonden
in Colorado komen
we te weten dat deze
slaat momenleel
63 lype-mineralen kent. 3
Nieuwe wachlen
nog oP goedkeuÍng van
het Commission on
New Minerals and Mineral Names (lMA).
21 Andere hebben sinds
hun beschÍÍving de
slatus van type-mineraal
veÍioren.

Bij de

uitgekozen
leggen de autsurs
druk op het feit dat
dienl te veÍwerven
Hel belang van
ter zake g€oÍganilijke clubs, wordl
gezet.

mineralenvindplaatsen
hieÍ eeíst teÍecht de namen steeds dê toelaling
alvorens te gaan zoeken.
"kaptochten". mel kennis
seeÍd dooÍ de plaatseeveneens
de veÍf

in

Daama woÍdt per
bondig ovezicht

county (= provincie) een
gegeven van de belangrijkste vindplaatsen
en de mineralsn die er te
vinden zijn. De provincies worden hierbij in
alfabetische volgoÍde afgehandeld; de
vindplaatsen per
county echler nist.
Hieóij zÍn de dagzomende mineÍalen, enkele algemene gegevens en de situering van
de plaats vermeld. 2 Overz ichtskaarten en 6 detailkaarten ronden dit hoofdstuk aÍ.

In de beschrijving van de mineralon en hun voorkomen venelbn de auleurs war we tn
hei volgande hoofdstuk (niet) mogen verwachten. Zo werden de organische mrnsraten
niet in het boek opgenómen, evenmin als deze gevonden in meteorieten (het typemineraal perryiel uitgezondefd). Er werd bewust weinig aandacht besteeo aan de
gesteentevormende minaralen. De nadruk lag eerdeÍ op species van belang voor de
mineraloog en de vezamelaaÍ.

Voor elk mineraal wordt de naam (in hoofdtetters), Íormule €n kristalklasse gegeven.
Variëteiten, veroud€rde of niet langer geldige namen (in kleine letters) werden eveneens
opgenomen. De beschrijving zelf begint meestal met bondig enkele algemens gegevens
over zeldzaamheid, voorkomen, en structurele en chemische verbondenhsid met andere
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minêÍalen te vermelden. Daarna volgen de beschrÍvingen van de vondsten, die bÍna
steeds een synthese zijn van de originele beschÍijving (waaÍ steeds naar gerefereerd
wordt). Deze zin alfabetisch per county (=provincie) geEngschikt. Indien mogelik wordt
er ook verwezen naar hei vorige hoofdstuk.
De alfabetische list van de mineralen be$laat uiteraard het groolslê deel van dit werk:
zo'n 500 pagina's! Daar zoigls nauwelÍks aan één stuk te lezen vall, maar we ons toch
êên idee wilden vorm€n van de inhoud, vergeleken we uit purê nieuwsgierigheid een
tiental willekeurig gekozen specimens uit onze vezameling met dê gegêvens uil het
boek. Ook al zin de beschÍijvingen per vindplaats soms heel summieÍ, toch konden we
steeds onze stukken "erin herkennen".
Niet alle mijn- oÍ claim-namsn werden echler voor elk mineraal in het boek opgenomen
(waarschijnlÍk om hel volume van hei boek te beperken). Zo \,!oÍdt vb. de Elsie Mine (bij
NedeÍland, in Boulder County €n dus niet bÍ onze noorderbuÍen) niet vermeld als
ferberielvindplaats (uileÍaard in de veronderstelling dat het etiket dat bï ons specimen
hoori correct is).

Soms deed de algemene beschdjving ons wel eens de wenkbrouwen Íronsen, zoals vb.
bÍ creediet: "Creedíte, an exlremely rap minenlthat is known from very few localities in
the world, . .." Vtil vertaald lsesl dit als: cÍeediet, een uiterst zeldzaam mineraal, slechts
gekend van enkele vindplaatsen ter wereld (sic !).

Anderzijds werden sommige deleÍminaties (en dus ook gtiketten) door nieuwe
analysegegevens achteÍhaald. Zo kwamen we eindelijk ta weten waarom onze
hydrorylapaliet van de Crystal Lode pegmaliet (Eagle County) ons al lang niet me€r
gehooÍzaamde. Hij is immers van naam veranderd en luistert nu nog enk€l naar
fluoraoatiet ...

!

In het addendum worden nog enkele zeer Íecenle gegevens vermeld. De appendix toont

ons niet eerder gepublicegrde chemische analyses van C-mineralen. De bibliografie
tenslotte beslaat meer dan 100 pagina's ên beval meer dan 2500 reÍerenties! Toch
jammer dal er ge€n alfabetische vindplaatsEn-index in het boêk opgenomen werd. Dit zal
door de regelmatige gsbruiker zeker als een gemis ervaren word€n.
De klsurenÍoto's (1 19) weÍden in het midden van het boek gecentraliseerd en beslaan
uiteraard slechts een deel van alle gekende mineÍalen van Colorado. Nagenoeg alle
foto's zijn goed tot uitstekend, scheÍp en kleurgetrouw. WaaÍschÍnlijk gebeurde de keuze
van de afgebeelde mineralen '2o natuurgetrouw mogelÍk": veel voortomende en/of zeer
typerende mineralen kregen de meeste aandacht. Het verbaast dan ook niel meerdere
folo's van baÍiet (4), calciet (6), fluoriet (5), kwarts (9), microclien (5) oÍ rhodochÍosiel (5)
terug te vinden naast deze van buckhorniet (1) of genthelviet (1).
Toch is het spiíig dat er slechts 2 type-mineralen afgêbeeld zÍn. Het onlbreken van

foto's van species als creediet, hinsdaliet
betreurenswaardig.

of

zunyiet bijvoorbeeld

is

ronduit

VooÍ het aÍbeelden van kleineÍe kristallen werden SEM-foto's (26) gebruikt. Ook hier is
het enigzins ontgoochelend slechts 2 type-mineralen van Colorado, nl. dickiet en
hummeriet, lerug te vinden.
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Op de omslag prijkt terecht een echte Colorado-klassieker en tevens één van,s werelds
mooisle rhodochrosiet-specimens tde'Alma King,,, Sweel Home Mine, Alma, park
County, Colorado.

Dient U zich dit boek aan te schaffen? Het antlvoord op deze vraag is uiteraard
aíhankelïk van Uw interessssfeer. Al bi al is dit boek een echt standaardwerk
(gebleven), onmisbaar voor wis geiitteresseerd is in de rogionale of historische
mineralogie van dit gebied. Eenieder die enige trekjes van de gebeten systematiokvezamelaar vertoonl zal er sveneens zÍn gading in vinden. Indien U echteÍ meeÍ
algemene mineÍalogische infoÍmatie zoekt, bent U beter aí met een ander boeK.
VooÍ de samenaankoop benl U helaas t€ laat (zie Geonieuws 22(7), jS4 (.1997). Zetfs
het reserve-exemplaaÍ dat Rik Dillen voozien had vond de eerste avond reeds een
gr€tige afnemer. Op hel moment dat Rik me vroeg om deze boekbespreking le maken,
was zijn eigen €xemplaar overigens nog niet toegekomen. HopelÍk is dat ondertussen
wel gebeurd, zodat hij niet alleen mei dit arlikel genoegen djenl le nemen ... .

van dc bekcndÍe

!?oo

vlndplàatsen In de werald:
U.S.A., Efazlllë,
Madagasaar,

oNZÉ sPÉcÁ

ÍÉlr

Tu.kue. Centraal Aírika,

Petagonlë, Belglè €n
velc andera plaatsen ...
wU kunnan lavrrên:
-

àígêwcrkta sch!|wn In allê nátcn

tot Dladan vooí lalontaíals

PETRIFIT,D FORT,ST
CRUITRODERBAAN 35
3670 MEEUWEN (LTMBURc)
tel. & fax Ot l/79 24 68

- boomstamman In allê mát€n
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el nifro in tucson...

e. vercammen
Een van de grote chaÍmes van de beurs van Tucson is de gelegenheid om midden in
onze winler, in de eersle helft van tebruari, een paar weken in de zon te zitten en op de
gezondheid van collega's en vriênden een lekkgr koude maÍgarita te drinken op een
terrasje. Maar "Êl nifio" heefr nu ongemeen hard toegeslagen, en dat zullen ze in Tucson
geweten hebben.

In het begin was er geen vuiltje aan de lucht :tÍdens de rit van Los Angêlês naar de
beurs van Quazsite moesten we als bleke noorderlingen zelfs bÍna opletten om niet te
verbranden als we in de zon zalen te etgn, en de eersle dagen in Tucson waren even
mooi. lvlaar op 3 februari werd een slecht-weer tront aangekondigd, en jammsr genoeg
hadden de meleorologen gelijk. Toen wê's avonds in ons motel in Vvillcox zaten (88 mijl
ten oosten van Tucson) slak er een hevige wind op diê voor een donkere lucht zorgde
door het opwaaiend stof. Nog dagen later zouden we in Tucson stof zien liggen op de
mineralên die in tenien aangeboden werden.
Erger was echteÍ dat dooÍ windsloten tot meer dan 90 km/h 's avonds om 22.30 h een
lent omver geblazen was, en dan nog wêl de groolsle van allemaal, nl. die van
"Congress Street Expo", waar vooraljuwelen en slijpmateriaal aangeboden r'\lordt Deze
tenl heefr (of lieveÍ had) een oppervlakie van evenljes 3500 m' ! Een van de pilonen had
het begeven. en toen zakte de hele lent in mekaar. Hel rampgebied w€rd onmiddellÍk
door de politie afgezet met een 2 m hoge omheining. Dat veroozaakte h€êlwal deining
bij de exposant€n, die enige lijd in het ongewisse bleven oveÍ de schade diê ze hadden
opgelopen.
Voor de opruiming werden de resten van de tent in stukken gesneden. Door de hevige
regen werd dê bodem
waar
tent had
gestaan omgetoverd in
een moddeÍbrÍ, waarin
lettêrlÍk tienduizenden
(half-)edelstenen vêrdwaald geraakten. Dê
Íavage aan maierieel
KoopwaaÍ was
enorm.

de

en

Door dit dÍama kwamen

enkel€ zakencijters in
de openbaaÍheid die je
normaal niet te welen
komt. Vgrschillende êxposanten totaliseerden
verliezen van meer dan
1.5 tol 2 miljo€n BEF,
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plus een verlies aan v€rkoop van ongeveer 400 000 BEF per dag. Naar schatting
bedroeg de schade in lotaal meer dan '1.5 miljard BEF (dil is géén tikÍout !).
Maar daarmee was het nog niet gedaan. Toen we diezelfde avond van Tucson
teÍugreden naar Willcox begon het opnieuw te Íegenen. Op zich niet zo erg, maaÍ die
regen ging eerst over in natte sneouw en later in echle hevige sneeuw, die geleidelijk
een witte laÍrg vormde op de "highway". Met de nodige vertraging geraaklen we veilig in
ons moiel, en de volgende morgen was de weg sneeuwvrij. De bergen droegen echteí
de rest van de vakanlie een witle kap, en dle ochlend lag er overal sneeuw langs de
weg, ook op de cactussen en agaven, een wel erg ongewoon zichl.
In Tucson, dal wat lager ligt, was de sneeuw al wel weg, maar de modder was nu nog
veel erger, en de plassen waren er nog toen we er vertrokken. Blijkbaar wordt er weinig
rekening gehouden met de mogelijkheid dal het er zo hard kan regenen. Dat verklaart
deels ook de schade die in Amerika soms veroorzaakl wordt door natuurramoen.
Enezijds zin de huizen van hout (msn kan ze zelfs soms als "uitzonderlike vracht" zien
voorbÍriden op de snelweg), andezÍds wordt er zowat overal gebouwd. onder andere
op ontboste hgllingen en in valleien. Als het hevig regenl spoelen heel wat van die
DOUWWeTKen gewoon weg.
De volgende dagen bleaf het weer behoorlÍk, en zondag gingen w6 op "fieldlrip", mel
de bedoeling in Washington Camp Japanse tweelingen van kwarls le gaan zoeken.
Onderweg slopten we aan oude mijnterreinen tussen Pearce en Gleeson, waar we
bruine, helder glanzende kristalletjes in holten vonden. Die werden later dooÍ David
Shannon als jarosiet gedetermineerd. Langs Tombstone, waaÍ eens de beroemde
"Gunfight at lhe OK corral" plaatsvond, bereikten we vervolgens Washington Camp, na
een Íit door een mooi, bergachtig naluurgebied, met onverharde wegen die zelfs hier en
daar gekruist woÍden door een beekje. Toen het vlak na onze aankomst begon te
regenen zÍn we dan ook dadelik in onze auto gedoken om weg te rijden, want het was
geen terreinwagen maar een gewone peÍsonenauto.
Terecht. zo bleek, want de regen werd steeds heviger en maakte de weg erg modderig.
Het bleef heel de rest van de dag regenen, iÍdens de rit naar ïucson 6n ook nog 's
avonds. Het gevolg
hiervan was dat de
beroemde "gast6navond" in de Executive
Inn (met gÍatis dÍankjes, hapjês en een
Mexicaans orkest) niet
buiten kon doorgaan,
maar verplaatsl werd
naar de hal en lounge,
wat alles wel erg krap
maakte. Dat mocht
echter de pret niet
drukken, en hei werd
heel gezellige
avond, waaÍbij we ook
heel wat bekenden
ontmoelten.

een
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De regen en modder
maakte dat we onze
bezoeken de volgende

dagen beperkten tot de
motels, en dat hebben
zeker nog vele anderen
ook gedaan. Bovendien

leek de starldag (dinsdag

3 februarj in plaats van

hel

week-end eNooÍ)

slechl gekozen, want eÍ
werd flink geklaagd oveÍ

tegenvallende

bezoedal
moel voor de mensen in
tenten en in de open
lucht nog veel erger hel
gevalzín geweest.

kersaanlallen,

en

Al dat vochl had echter ook een positiêf gevolg. Vorige jaÍen was de woêstin (eigenltk
steppe) droog en doods, maar nu begonnen er planlên te blo6iên. en tÍdêns dê terugrit
naar Los Angeles konden we er volop van gsni€ten. Er waren prachtigs paarse, wíte en
gele tap jes van kruipende bloemen op hel zand. en ocolillo's met hun rode bloempjes
als vurige vlaggen, en zelÍs een aantal agaves met metershoge bloeistengels voozien
van mooie gele bloempjes.
In de depressie van de Salton Sea, die zo'n 75 m onder zeeniveau ligt, zagen we af en
toe een rode peilsireep siaan met hel opschrifi "sea level", op zo'n 30 meteÍ boven de
begane gÍond.

UileindelÍk was het bÍ onze aankomst op zondag 15 februari op de luchthaven van
Schiphol beler weer dan bi het vertrak in Los Angeles de middag eÍvoor : toen was hel
eÍ (alweer) zwaar aan het regenen, en het was er eÍg koel. Tot zover de weerperikelen,
die de beuÍs van Tucson dil jaar wel hebben gedomineerd. Nog enkele mineralogische
wetenswaardigheden :

Op de beurs werden kristalgÍoepjes van barreriet uit Alaska aangeboden, zoals
beschreven op p. 68 van de catalogus van de tentoonstelling "Schatten der Aarde" te
Brogne. lk kocht een groepje waarvan het gÍootste kristal2 cm lang is.
lk vond er ook did.rëdeÍs van pyrie( aíkomstig uit een kalksteengroeve in Ohio. Deze
kristalvoÍm met 24 vlakken staat in alle dikkê handbosken, maar ik had hem nog nooil "in
levenden live" gezion. Ook waren
hêlder glanzende centimetersgrote
" ijze*ruistweet ingen " van pyriet,

6r

BÍ het aanbod van microclien en

amazoniet

uit

Colorado zilten

er

ook

tweelingkristallen. Zo kocht ik €en bayereír0rering, en een gecombineerd
Manebachlca sbad exemplaaÍ. De indeling van de groep dêr amfibolen werd ênkele
jaren geleden vaslgelegd (G. Cornelis en H. Dillen, Geonieuws 23(1), '16-17, 1998) met
als gevolg dat "klassiek" materiaal nu een nieuwo naam gekrgg€n he€ft.
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Glaucophaan van h6t lle de Saint-Croix in Bretagne woÍdt nu aangeboden als
Íotqtaucodlaan, en de zwarta hooÍnblendê die in Longido, Tanzania samen met
robÍn voorkoml in groene zoisiet heel nu íefioÍschermakiet.
Om te besluiten nog een spreuk die ik vorig jaar heb gezien in een "rockshop"
Colorado

in

:

"Otd rockhounds never die, they just slowly petriíy---"
De "sfee/'-beelden van de ramp met de tent van de Corgress SÍreêÍ Expo werden ons
bereidwi ig ter beschíkking gesteld door Bob KELLER. ZU volledige verhaal, met veel
meet foto's, kan U lezen en bekijken op het lnternet. De URL van het verslag van
IUCSON 98 íBob's Rockshop) ís
hííp lwww-

re k h ou n da, c o ntlr@ kaho/E m ag I p7, htn t
Thank you, Bob Keller !

P^iy.ï::ru:s's
DOOR

E

GEN IMPORT

STEEDS EEN U TGEBRE D

EN W SSETFND AANEOD VAN GESEIECTEERDE
MNERAIEN
WETKOM OP MINERAATBEI]RZEN OF
THU S

NA AISPRAAK

Á"ANKOOP VAN HOOGWMRDGE SPEC MENS
EN VERZA,MEI NGEN

/O

BOSKOUTER
B 2O7O BURCHT BETGE
TEt + tAX l03l 253 l3 /9
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aanwinsten voor de bibliotheek

h. dillen
Boron : mineraloov, Detrolosv and oeochemistrv
E.S. Grew, L M. Anovitz, Mineralogical Soceity of Amedca, "Reviews in MineÊlogy, vol.
33'1 í996, /SA/V 0-939950-41-3, 862 pp, 15 X 23 cm, Engelstalig. Pijsíndicatie 32 USD
+ porto.

Deze echte lurf is bedoeld voor wie, met de nodigg pÍofessionele achiergrondkênnis,
alles wil weten over hel element boor in alle d€nkbaÍe tacelten van de aand- (ên zelfs
maan-)wetenschappen. Komen o.a. aan bod kÍistalchemie, thêrmodynamica van

boratsn, boraat-afzottingen, boor

in

:

granitische gêsteenten. borosilicaten

in

gesteentevormende mineÍalen, loeÍmalijn, geochemie, isolopeng€ochemie, vergelijking
aarde-maan, analysetechnieken voor boor (EPMA, SIMS, nucleaire melhodes, EELS)
enz.

Bois fossiles - forêts oélriíiées
J. Devi e, Ed. Cením, Paris (Minércux et fossiles), ISBN 2-9fi3152-1-6, 16.5 X 24 cm,
69 pp , Franstalig, Pijsíndicatie 8oo BEF.
Het algemesn gedeelte is bijzonder bondig (3 pp.), en dan worden een aantal "fossiele
bossen" beschreven : Frankrijk, Chemnitz (D), Victoria PaÍk (GB), MÍilene-eiland (GR),
Egypte, Yellowslone (USA), PetÍified Forest (AZ, USA), Gilboa (USA), Patagonië
(AÍgenlinië), Auahuab (Namibiê), Madagascar, Australië en enkele ander€ vindplaatsen,
waaÍonder... België (!) (OverlaaÊHoegaaÍden-Kumtich). Een interessant boekje voor de
liefhebber.

Mineralien finden im Schwarzwald
A. Vvtten, Ed. Sven von Loga, Duítsland, ISBN ï87351-247-X, 11 x 21 cm, 158 pp.,
Duitstalig. Pijsindicatie 24 DEM.
Dit boekje past in een zijtasje van je Íugzak. Er worden 55 verschillende vindplaatsen in
behandeld. Bij elke vindplaats trefr men aan: esn (bruikbare I) schets, beschÍijving,
mogelijke vondsten, geologie, mineralogie en mineralenbesland. Omtrent de
betrouwbaaÍheid (en aclualisering) van de gegevens kunnen we uiteraard niet ooÍdelen,
maar een en ander ziet er vrij objeclief uit.

Als u dit boekje le velde wil meenemen, doe gerust, maar liefst je eigen exemplaar,
zodat dat van de bibliotheek "posifris" blÍfr. Je kan je eigen exemplaar b€stellen bÍ Sven
von Loga, PoslÍach 940104, D-51089 Kóln, Duitsland, tel. + 49 22'l 38 3680, Íax. + 49
22'l 38 6737 ol via e-mail logabook.koeln@t-online.de.
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Mineralien íinden im Han
A. Vy'iÍlen, Ed. Sven von Loga, Duitsland, ISBN 3-87361-254-2, 11 x 21 cm. 136 pp,
Duitstalig. Prijsindicatie 24 DEM.

Zie hoger. 40 vindplaalsen in de Haz. Ter iníormatie : er is nog een deeltie over de
Vogezen (F) op komst. We houden u op de hoogte.

Minenlooie : Grundlaqen und Methoden
G. St'bel, Enke Verlag. Stuttgatl, 1005,2e uitgave. ISBN 3-432-88922-4, 264 pp.. 17 x
24 cm, 335 fig., 19 tabellen, Duitstalí7, píjsindicatíe 60 DEM

Dil is een volledig vernieuwde uitgave (1e uilgave = 1977), bedoeld als een kursus
mineralogie. De onderwerpen in een notedop : grondbegrippên, geschiedenis,
mineralogie in industrie en techniek, biomineralogie, kristalchemie, fysische
eigenschappen van mineralen, kristalgroei, vorming van mineralen, de mineralenklassen
(beschrÍvende mineralogie, vooral in tabelvorm).
Alweer een uitstekende Duitstalige kursus, zeer efficiënt te gebruiken en veeoÍgd
geillustreerd. Ook heel nultig als naslagwêík.
Les ca'lièrès dê Quenasl
C. Pire. pivé-uitgave, DIN A4,73 pp.. Frcnstalíl. Prijsindicatie 3OO BEF.

De porfiergroeve van Quenasl is ons allen wêlbekend. In dit boek wordl de geologie, de
mineralogie en de industriële geschiedenis van de groeve behandeld. De zwart-wit
fotografie is van mátige kwaliteil, maar dat komt len dele omdat het om historische folo's
gaat. ln dit boek lezen we hoe jaar na jaar gedurende meer dan een eeuw de groeve zou
uitgroeien tot een dieple van 150 m en een diameter van 1600 m. Eens was Quenast de
groolsle producent ter wereld van kasseien, en werklen er 3500 personen !
Inhoud: inleiding, situering. geschiedenis, industrie, geologie, mineralogie, industriéle
archeologie, glossary.

Wl

zelf uit porfier kasseien hakken ? Je leert het in dit boek !
Geihteresseerden kunnen het boek bestellen bÍ de heer Claude Pire, Chaussée de
ChaÍleroi 53, 1471 Genappe. Tel. 067n7 1201.Íax067n7 11 35.
u

Wnterswiik. Geolooie deel

I

W Peletier en H.G. Kolstee, Wetenschappelijke mededelingen KNNV, Uitgave ter
gelegenheid van het 4j-jaig jbileum van de Nederlandse Geologische Vereniging, 1986,
136 pp 16 5 x 21 cm. Nede andstahg.
Hoewel de sub-tilel luidt "lnleiding tot..." is het toch een vrij grondige beschrijving
geworden van de geologie van WnterswÍk. Daarbij komen zowsl historische als puur
geologische aspecten aan te pas. Zo leer je dat Wnterswijk heel wat meer te bieden
heeÍt dan alleen maar de-groeve-mel-celestiel-kristallen.
P.S. Voor wie het al niet wist : Vvinterswijk ligt in het Oosten van Nederland, tegen de
Duitse grens aan.
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Geoloaie in teleoramstiil
F C Kêaienhagen, Nederlandse Geologische Verenígíng, 1992, 155 pp., 16 x 23.5 cm,
Nederlandstalig. Prijsindicatie 25 NLG.

We efficiënt, en voor weinig geld een snelcursus geologie wil instudeÍen moet dil boekje
beslist bestellen. Alle denkbare facetten van de geologie in de brede zin van hel woord
worden beknopl maar helder belicht. In totaalztn er 35 hooídslukjes, over geotectoniek,
mineralogie, mineralenmusea, bodemkunde, terrassen, fossielen, erosie, zoul,
gesteenten,...
lk kon natuurlik niet nalaten het hoofdstukje over mineralogie even na te lezen, en vond
daar één schoonheidsfoulje. De LM.A. gaí aan hel begrip mineíaal een veel engere
definilie dan degene die in dit werk (nog) wordl vermeld.
M i cromou

nts. Arbeitsbuch f iir

M in

eralien sam m ler

H. Volstádt, G. Voigt, A. Vogel, Spinger Vedag Berlin, 1986, 193 pp., 20 x 22.5 cm, 98
figuren, 169 kleuíoto's, 17 tabellen. Duítstalig. Prusindicatie 48 DEM + pod.

:

De onderwerpen in telegramsttl voordelen van micromounls, geschiedenis,
verzamelen, determineren, montage en catalogeren, optische instrumenten, fotografie.
Hoewel dit boek momenleel wat verouderd is blijft het toch een nuttig hulpmiddel voor
mtcromounters.
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