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BêLlinoên

gdSlg:

lgbdilll:

tontribuiaê:
.ndêrê bêt.lan0cn
.llê Ëêt.ling.n :

:

bankrêkening 789-58091 02-81

bankêkening 789-5809102{1 of postrêkcning 0OG115509919

giíorêkêning (NL) 51 91 10 (bêtalingên in guldên).
Al dêze rêkêningên staan op naam van Í!l.K.A. v.z.w., Ma alei43, B-29O0 Schotên-

NUTTIGE AORESSEN
" BALCK F,. Rustoordlei 58. 8-2930 BÍasschaat. T.l. 03/651 58 79
Bêstuurder,

'BENDER H., Pieter Van den Bemdênlaan 107, 8-2650 Ed.g.m. Tel. cn Íar 03/440 89 87.
<h.bênder@skynêt.bê> Bestuurder, sekr€taii, ledenadministalie.

o

'BEIIDER P., Piêtêr Van dên 8êmdênlaan 107, 8-2650 Edêgêm.

Tê1. ên tax 03/440 E9 E7.
<h.bêndêr@skynêt-bê> Bêstuurd.f , têchnischê rêalis.rtrê Gêoniêuws.
'CORÍ{ELfS G., Schijlstaat al, B-2O20 Antwêrpên. Tè1. 031238 62 62<gcornêli@janbêlc1.ssw.jnj.com> Bêstuurdêr, mineraalyán dê maand, jêugdwêrking, êxcursiês.
' DILLEN H., Doornsfaat 15, B-9170 Sint-Gillis-Wáas. Tê1. 03/770 60 07. <dillên@glo.bê>
Bestuurdêr, Íêdaktêur Gêoniêuws.
' EMMERMANN 4., Lobbêsplêin 12, 8-2640 Mortsê|. T.l. 03/455 19 77. <barbarossa@glo.b.>
Werkgroep technische r.alisati.s, w.Íkgroêp f luor.scêntê.
*JENSEI{ J.. PetÍus Delênstaat 3. a-2390 Westmallê. Íê1.03/311 73 47.

a

Uiíêêndaenst, W.rkgroep Fotogralï!.
DE BEECK E., Churchilllaan 38. B-29OO Schotên. T.l. 03/658 54 34.
Vêrgadêringen RVB.
PAUWELS M., Boskouter 70, A-2070 Burcht. Í.1. ên fax 03/253 13 79.

'oP

'

JQ

Samênaankoop. Benkrekening 833-4694067-í 0 t.n.v. MKA vÀ'v / Samênaankoop.
'PELCKMAITS H., Cardijnstraat 12, 3530 Hêlchtê..n. Tel. 011/526793. <pelckmens.h€Us.mil.bê>
Organisatie vêrgadedngen, contact€n m.t sprêk.Ís.

c0

J RÊYNDERS H., Van de Rêydtlaah 5, 8-2960 BÍ€cht. Tel. 03/6:]6 06 06.

AKivitêitên Sint-Jobjnrtcoor.

>

r ROGIÊST G., Prins Kavellêi 86, 8-2930 Brasschaát. Tel. 03/652 02 32. <rogaêst@villagê.uunêt.bê>
Bêsfu urder, ondêrvoorittêr, public rêletions,
'SCHUYBROECK E.. Karel de Vlê stÍaat 11. 8-2030 Ahtw€roen.

Tê1.

03/542 40 87.

Bibliotêkaíis.

s
và

cË

S{

.,* e
.st ë .9

'TAMBUYSER J. Jan Samijnlaah 37, B-210O Dêur||ê. Têl 03f325 03 93
Dct.rminatiêdi.nst.
"TAMBUYSER P. SurmêrhuizêÍwêg 23, NL-1744J8 E.nig.nburg. T!1.0O 31 226394231.
Fex 0O 31 226 393560. <min.ral@xs4all.nl>. We.kgroêp êd.lstêênkund.. I'JWW'
'VAt{ GOETHEM L-, Bor.tla baan 225, B-210O Oêurn.. T.l. ên íax 03/321 5060.
Opvang ni.uwe l.d.n, public rêlalions, vêrtêgênwoordiging stads- .n provinci.b€stuur.
'VAt{ HEE P., Marialli €, A-29OO Schot.n. T.l. ên Íax 03/645 29 14. <pvanhs.@9lo.bê>
Bêstuurder, vooráttêr. koórdinator bcurz.n !n t.ÍÍoonsbllingen.
'VAI{ HEESGHOENMAEKERS A,, Marial€i43. B-290O Schotên. Tel. ênfax03/64529 14.
P.nningmêêstêrês. <pvanhêêl@glo,be>
VERCAMMEN A.. Palmanshoevestaí 21. 8-2610 Wilriik. Tê1. ên Íax 03/E27 32 11.
ÊxDosantênadministratiê Minêrant,

Pl*

*

'

etn

È

E-m.ll

.dr.! : min.r.l

@

xs,lell.nl

URL (V\r\4M0 :

htp/www.x!.4.ll.nl/-mi.r.Ulnd.r.html

mka-kalender

Van 10 tol 12.30

h vergadeÍing van
íoí@€Ircrie in het lokaal
Ommeganckstraat 26 le Anlwerpen (achler de Zoo). Alle leden die geihteresseerd zijn in
de fotograÍie van mineralen zijn welkom, zowel de specialisten tezake als zii die eÍ iets
van willen oDsleken.

de

Maanddijksê veryadering in Sint-Job-in-'t-Goor, in het Kultuurcêntrum Reina€í.

Eikenlei4'l te 2960 Sint-Job-in-'t-coor. om 20.30 h.

Professor Achilles Gautiq is een internationaal vêmaard specialíst op het gebied van
fossiele zoogdieren. Hij is tevens gekend als schijver van (Gentse) toneelstukken en
weet zijn publiek bíj een voordrccht dan ook steeds te booien. Deze avond legt hij ons uit
hoe en waarom de mens bepaalde diercn gedomesticeerd heefl. Vetzamelaars met (of
zonder) huisdieren zullen de voordracht van deze aangename sprekq zeker niet wilten
mlsse, r

Meandelijk& vergadeing in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vtaamse JeugdheÍbeÍg,
Eric Sasselaan 2 te Antwsrpen (d.i. langs de Singêl/Ê17, tussen uitrit 4 en S). Openbaár
vervoer : lram 2 of 4.
'19.30

h

gelegenheid tot transaktiss, identifikaties, tombola, afspraken voor privéokskuísies, raadplegen van de biblioleek, ui eendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Als minêraal van de maand woÍden deze maand specimens
van crreà€zreÍ aangebodgn (zie aÍtikel in dit nummer).

20.00 h
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Professor Georyas Stoops is internationaal vooral gekend voor zijn onderzoek op
bodemmineralen ên hun vêtwêdng. Hij ís hoou van het Laboratodum voor Mineralogie,
Petrologie en Micropedologie van de RijksuniveÊiteit Gent en docead et míneÊlogíe.
Aanleiding tot deze voordracht is het onderzoek ddt hij gevoerd heeft naar het mateiaal
dat in Zimbabwe gebruikt wotdt door de Shona-beeldhouwers. Bijna al deze gesteenten
zijn afkomstíg van de 'Great Dyke", een langgerekte intrusie die dv'lars door Zimbabwe
loopt. Tijdens het ondêtzoêk bleken deze gesteenten verscheidene mineralogische
verrassingen in petto te hebben...

VeÍgadeÍing van de ÍéÍkgÍoep €deríe€nksnde in hel lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antw€rp€n, van 9.30 tot 12.00 h.
Pracltcum : de relracÍo,meí€'r
Tijdens de vorige vergadering hebben we geleeÍd om mel behulp van de polariscoop en
onderscheid tê maken tussen oplisch isolropê en optisch anisotrope €delstenen.
Vandaag gaan we een stap verder en zullen wê mel behulp van de ÍefÍactometer de
brekingsindex van edelstenen gaan bepalen. Hel praciicum wordt net zoals voÍige keeÍ
vooÍafgêgaan door êen kortê heÍhaling van de th€orelische aspeclen van lichtbÍeking. Er
zÍn enkele reÍraciiometers voorhanden svenals slensn om t9 ondezoeken. Een niet le
missen vErgad€ring.

IíINENAI.EI\Í.FOSSIELEN
Je hobby ?

Je passie

?

J€ beroep ?

Welkom in de wereld van

NTERKRISTA
MINERALEN - TOEBEHOREN

l5 ir

I
Dat b aort
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hameÍs, beitels, steenb€werkingsmachines) instrumenten (loupes, microscopen, Uv-lich!, Ceigerteller, kompassen, ultrasoonbaden), presentaliemateriaal (JOUSI-doosjes, shndaaÍds,

sokkels). enz. .,.

? Bel of schriÍ ons voor een graÍs katalogus.
Ook welkom na tel€forÍsche aBpraak in onze show-loom.
W zijn aanwczig ap mineralenbeuzcn.
INTERESSE

Olmcnlaan

I

3O50 OUDHE\,€RLEE

lErF*Olóllo.ó5.3t
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Hans Anton STALDER, Albeft WAGNER, SÍ€fa, GRÁFSER €n Petet STUKER, 1998.

Ongeveer 600 pagina's (formaat 17 x 24 cm), net meer dan 5Oo kleuren- en
zwa6 itfoto's, tekeningen, grafíeken, tabellen, en kaarten. Wepf Verlag, Basel,
Zwitsedand. lngebonden en mel een stijve kaft.
Alweer is een prachlig nieuw bo€k veÍschenen, en alweeÍ zijn wg er als d€ kippen bij om
onze lêden de gelegenheid te bieden om te profiteren van de speciale voorintekenprijs.
Deze keer gaal hel om egn werk dat de opvolger moet woÍden van de legendarische
klassieker "Die Mine|alienÍunde der Schweiz" van R. L. PARKER. ln LAPIS woÍdt het nu
rêêds omschíeven als het nieuwe grote standaardweÍk belÍefíende de Zwitserse
mineralsn. De auleurs hebben getÍacht een zo volledig mogelik beeld te geven van alle
in Zwitseíand gevonden mineralen. De nadruk ligi hieói vooral op de Alpiene
diaklaasminaralen (="KluftmineÍalien"). maaÍ ook Drimaire en secundaiÍe erlsmineralen
9n gesteEntevoÍm€nde mineralên zijn in dit boek beschreven. Naast de beschrijvingen
van de mineÍalen, die uiteraard hel grootste deel uilmaken, vinden we in dit werk nog de
volgendê hooÍdstukken
mineraalvoorkomen, mineraalsystematiek, Zwitserse
meteoÍiêt€n, refeÍenlies, en vindplaatsenÍegisleÍ. Het boek werd levens voozien van
geologischs kaaÍt€n en 8 vindplaalsenkaarlen van Zwilserland.

:

OPGELET, DIT IS VOOR SNELLE BESLISSERS !!
In samenweÍking mst onze zuslervetenigingen zal er een samenaankoop van dil werk
geoeuren.
U kan telefonisch bestellen (0'11/52 6793), ofrrcl schriftelík (zie binnenkafl) of peÍ e-mail
(pelckmans.h@s.mil.b€) tot 15 decembe|l998. Tevens dient u voor 16 decembeÍ 1998
de som van 3900 BEF (inclusigÍ BTW en vezênding) oveÍ te maken op postrekening
000-1603921-26 t.n.v. Herwig Pelckmans, CaÍdÍnstÍaat 12 tê 3530 HouthalenHelchteren, mel de veÍmelding "Boek Zwitserland'. Misschien sen idee voor 6en
sind€jaaÍsgeschenk ? Na december wordt de verkooppÍijs '186 CHF/218 DEM.
DOE HET NU, VOOR U HET VERGEET !!

De resl van het bedrag (debet of credit) wordt later aÍgeÍeksnd. HEt boek dient wel
afgshaald te woÍden (op eên vergadeÍing ofzo).
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De heer Johan KNOCKAERT (laatste jaar steênconservatie en -restauÍatie aan de
Hogeschool Antw€rpen) schrijft een scriplie over de restauratieproblemaliek van
invullingen bij witt€ marmeÍs. In dat vêrband is alle literatuuÍ en andeÍe conlaclen nultig.
ledereen die infoÍmatie kan verschaÍÍen, gaande van publicaties in verband met
marmers, restauÍatie en conservatie van (witlê) mêÍmaor, tot allê mogelÍke adrêssen van
contaclpêÍsonên, institulen, bibliotheken enz. word€n vriendelÍk vêzocht kontakt op iê
namen met de heer Johan KNOCKAERT, Rozenlaan 22,2950 Kapellen. Tel.ffax 03/666
4366, GSM 095/939818, e-mail Cyreen.KnockaeÍt@villagê.uunet.bê.
Oud-MKA-lid de heer MERTENS gaat veÍhuhen naar s€n waÍmer land en wil zo spoedig

noodzakelÍk) in blok zÍn mineralenvezamêling en
kwiÍ: vitrines, boeken en tídschÍfren en 800 mineÍalen ('luistgroolte") van
Shaba, Zaire algemeen, Tsumeb, AustÍalië. Gêihleresseerden konlaKêrên de heer
mogelijk

en liefst (maar niet

toebehoren

MeÍtens. Valerialaan 1. 2980 Zoersal. Tel + fax 03/3852676.

Op 3 oktober 1998, de dag voor zijn 68ste veÍjaardag, ovêÍlêêd tê BÍ€da na êên
slepende ziekte de heeÍ Joop RUTTEN, oud-secÍetaÍs en mêde-opÍichter van de KÍng
WesGBrabant van de Stichting Geologische Aktiviteiten. HEI bestuuÍ sn de leden van de
Mineralogische Kring Antwerpên bieden de nabestaanden en onze collgga's van de
Kring WesGBrabant hun oprecht medeleven aan.

Door de Waalse Gêwêstrêgering weÍd een brochurg uitgegeven van 48 pagina's, die
een algemenê inloiding geefr lot de ggologie, in het biPondêÍ d6 geologiê van Walloniê
mel toelichting van de gebruikle symbolen op de g€ologische kaart€n. Het gaat o.m.
over de sooÍtgn gestoênlen, de voomaamste mineralsn (met kleuÍfoto's van E. Van dêr
Meersche), ouderdomsbêpaling van gesteenten, plooiingen, m€tamoÍÍose, het
grondwater. Esn lÍst mel verdeÍe literatuuíveMijzingen, contactadressen €n een
gedetaillgeÍde index sluit het boekje af. De uitgave is zEer vezoÍgd samengesteld.
Deze gids kan gÍalis (!) aangevraagd waÍden via

.

:

http://mrw.wallonie,be. DooÍloop achteÍeenvolgens de volgendê keuzen : "seÍveur
carrgfou/', "lês publicalions", "recherchss suÍ basg du titre", guide de lec{ure des
cartês Góologiques", "commande/'. Dan kunl u op hêt fomulièr uw adrêsgègevêns
invullen.

.

SchÍifrelijk : SeNicê dê Documentation de la Direction GénáÍale des Ressourcês
NaluÍelles ei de l'Environnemênl, MinislèÍe de la Rógion Wallonne, 15 avenue Princa
de Liège, 5100 Jambes.
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Georges Claeys

en

Nicole Van Vooren (Geonic) organiseren

hun

'l2e
eindeiaarstentoonstelling met als lhema : 'VeÍsteênd Houl en Indiaanse kunst". EÍ zullen
mooie stukken v€rsieênd hout tentoongssteld woÍden, aÍkomstig uit Arizona, TurkÍe,
MadagascaÍ en Belgiê, en met de hand gemaakto poppen en iuwelen g€maakt door de
Hopi indianen uit het Noorden van ArÈona en New Mexico.
Ds tentoonslelling loopt van zaterdag 12 decemberlgg8 tot zaterdag 2 januari 1999, en
is all€ werkdagen open van 14 tol 18 h, en tijdens hsl wsek-end van 10 tot 18 h
(gesloten op Kerslmis en Nieuwjaarsdag) in de HenÍicus BÍacqslraat 10 le 9030 Gent
(MariakeÍke).

De lraditionele gÍijze kaÍlonnen stapeldozên kunnen weer besteld worden via de MKA.
Naast de lwee modellen die vroegeÍ reeds aangeboden weden zijn sr twes extra
nieuwe modellen bÍ. De vermelde aÍmstingen zÍn de buiten-afmetingen.

voê

lenqle x breedt€ x hooqte

pnts
,10

B

27X38X4.5cm
27X38X9.0cm
27X20X6.5cm

D

27 X2O X 13 cm

I

BEF
50 BEF
38 BEF
,íO BEF

Het gaat om z€eÍ stevige en handige grijze kartonnen dozon diê het gewicht van
mineralen gemakkeliik oveíeven. Ze kunnen, zelfs vol mineralen zeker 10 hoog
gestapeld worden. Alleen tegen vocht zín ze niet besland.
fndien U zulke dozen wenst le best€llon kan u dat do€n door uw bestelling bn taatsae
op 11 d*ember le bêzorgen aan Rik DILLEN, Doornstraat 15 te 9170 Sint-Gillis-Waas.
Per fax kan ook : 09/345 1204 (vermeldl wel bovenaan : "t.a.v. H. Dillên"), oÍ per e-mail :
dillen@glo.be.

De dozen zullen v€rmoedelijk beschikbaar zÍn half januari, en u moet ze zelf komen
aÍhalen op aÍspraak (kleinere hoevgelheden kunnen - avsn€êns op afspraak - worden
aÍgehaald op een maandvergadEÍng).

Op dondeÍdag 29 oktober 1998 werd in de vooravond tijdens een afwezigheid van
ongeveeÍ 1.5 uur ingêbroken bij ons medêlid de heer Jan Relêcom, Zandgroelvreg 2a in
2960 Sint-Job-inrfcoor. O.a. werd êen colleclie met í20 êdelstenen gestolen, en een
tas met fotomaterioêl (Minolta). De edelstenencolleclie was opgeborgen in een
juwelenkistje met cijÍerslot, dat in zijn gêheel werd me€gênomen.
Omdat ook sen Írantal andere kamgrs doozocht werdgn gaat hêt wellichl niet om
iemand uit vezamelaarsmiddsns, hoewel dat ook een afleidinqsmaneuver zou kunnen
Geoníeuws
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zijn. Hoe dan ook iederêên dis een v€Ídachte parlij geslepen edalstenen ondêr ogEn
kÍijgt wordt vezochl zovêel mogelÍk gegevens door te spelen aan de heeÍ Jan Relecom
(tEl. 03/6631914) of aan Íiikswacht oÍ políie.

Wtj hefialen ot ze oq@p om gogevens an dia's b wnamêlen owr diyersc
kleineÍe, minder !€kende vindpl.a&n, waat ool< ter wêreld. Het la da b€do€/ing
om íijdons dê j..rvêrg.dering eêns e€n aantet mindor spp.ct cul.lre vindptaa'ra,r
aan M te tsaen komen, die elk op zlch uJet inlêrcaaent zijn, m..r nlet voldoende
stgl odevaren v@f een avondvultênde voqdracht, Sp'eeftt u tieveÍ niaí zêtí ?
Gaen noad. BezoÍg ons de ge{l€y€'na, en lêmand andafs d@t hel vw U !
Inlerc9€ê ? Kijk dan even in heí vo ge nalmm.r van G@nieuw3 (p. 211) v@r meer
detaits, ên I..l zo a!€€dig mqalijk ie's wêten ..n dê heer J.n Jens€,n, Petus
18 an 21
Deten'iíí.al3 t 23q) Wa&natte, Teteíoon : Ot/31I 7317

%euzio.,%*r**á-r%"&-"lta
Voor d€ hdl, ltvbg e! vttrinctast:
Esttctischc en dctondcvc rtuttcn

.rr.[ci3td tor mMumtu}l.n, ArlDs.., USA
An Í.hiÍ, fur.t, Temalij!, AÉzilia
Apophyllict, OrrolicnH.ulsdict, M@li.n Skol.zi.t,Iodi.

B6BbÈt.1, nd

Aquulnitr' Gtu!.t, Topu, Toet@lijn, Írrb

lazuli,

Chei.t. Ro.l&d

P.!iÍ.n, Ath.rist

t

Voor dc vezamclaar!
MlDctrleÉ v.t! tlsGlêtc viodplaaoa
Àlellits Vró.n b4li.n cub.njct 6 mincnlcn @ uddc vhdph...o io Crnrd.
6 in Mdi@
DebuÍi.r, sêldi.t, (Gi!.) .í ni!.n16 ho ..d.rc
'indDlaat
vindpl..E6 in @S
AtaoDhyIi.t, Sr.!êi.r, Ziler, Goud o mindLn v.n rnd.rc

Mq

voor dc ryÍ.n.tichr:
v.s.hil.trd. din.rdd v.n b.rc.md. vindpl..Bcn:
Koll (GOs), Mdt $i HiLn (cu<b),
MoDt. sold. (It lié), Rcichdb:.h (Duit!I.Ád)

d.tr /t00

Ild!k!. B*qlÈ.Í

10,

B-r0t0

M&i4lr.ct (G.!t)

T.,.. +t2 (0t9 221 t2 lO
8a +32 (o\9 221 .ó04
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minerant 99

8 en 9 mei í999

De Mineralogisóe Kring Antwêrpen \zw heef, dê êeÍ U als elposant uit te nodigen op de
24ste intêmationale mineralenbeurs MINERANT gg, aie ptaats vindt op 8 en g mei í999
in de Handelsbeurs, Twaalfmaandenslraat, bÍ de Meir le Antwerpgn.
De toegang is gratis voor h€t publiek.
De tafelhuur bedraagt 1 400 BEF/m (inclusieÍ B'ÍVV).
Indisn U wenst deel le nemen, vezoek€n wij U zo spoedig mogelijk twee formaliteiten te
v€rvullen:
Stuur het inschrijvingsíoÍmulier aan hogeÍ vermeld adrss.
Maak hel volledig€ bed.ag ('1400 BEF/m) over op BACOB nr 789579502569 tnv
Mineralogische rcing Antwêrpen \zw, Palmanshoevestraat 21, 8-2610 Antwerpen d.m.v.
bijg€voegd stortingsformulieÍ oÍ betaal d.m.v. van een intemationaal postÍnandaal of een
doorslreêpte eurochequê op naam van A.C. VeÍcammen, palmanshoevestraat 21,
+2610 Antr,\€Ípen (maximum 7000 BEF/euÍocheque). V€Ígê€t niet naam en adres van
ds standhouder en hêt gewenste aantalmetêrte vermelden a.u.b..
Elke e4osant ontvangt een beveíiging van de reseÍvering.

1.
2.

\AÍj veíigên uw speciale aandacht op d9 volgends punten van het beursÍeglement (zie
verden :
1.

2.

3.

(aÍt.2) Oe tafelhuur nlo€t volledig betaald zÍn vooraleer dE inschÍijving aanvaard t ordt.
InschriÍen €n betaling kan, zolang eÍ plaats beschikbaar is, tot uiterlijk 28 íebÍuaÍi í999.
(art.s) Het verkopon, Íuilen en €xposer€n is ni€t tosgostaan van : synthêtisch€
"mineralen" ; voÍvalsingen van mineÍalen of Íossblên ; imitalieÍossiolên ;
hersblde minêralen oÍÍossiêlên (bnzii duideliik v€rmeld) ; kunstnatig g€kl€urde
mincralen of tussielen ; "g€zondheidssbnsn" ; zandschilderiien ; insecbn, kevers
ên vlinders {in zover€ nbt bssiel) ; opgezêtb of geprsparerde dÈren, vogels,
vissen en Í€plÈbn ; skelctbn, schèdels en bsenderÊn (in zovelÍÊ niet bssi€l) ;
hoorns en ger^êbn ; besche]md€ koralen; all€ voorr êrpên in kunstsbf(pVC,
PET, ...) ; planbn.
(art.6) Het el€Krisch
is beperK tot 60 W per meter.

WÍ hopen ook U als êposant op MINEMNT 99 te mogsn vêÍwêlkomen.

MINERANT

Reglement

í. TOEGAT{GSUREiI : Oê zaal (Handêlsbêur5, blj dê Mên, Antwêrpên) is voor d. êxposantên toêgankettk
van 7 tot 19 uur op záterdag, .n van 8 tot 19 uur op zondag. Voor het pubti€kts d. zaat toêganketijk van tO
tot 18 uur.

2.

II{SCHRUVING

:

Dê Inschdjving gcbêurt door hêt inschrijvingsíormuti.r op

t.

sturên aan

:d

Vêrcammên, Palmansh@v$faat 21, 9-2610 Antwêrpên, ên door dc b.táting van hêt vollêdigê bedrag op
volgênda wijz. : binnênland : storting op rêk.nlng EACOB nr 7895795025-69 hv Minêratogische KÍing
Antw.ryên\r.w,Palmansholvêstaal2t,2610Ahtw!Íp.n;'buitênt.nd:p.rintêmationaat
postmandaat oÍ
m€t.cn doorstêêpt6 .uÍochêquê. gankkost n zijn stêêds tên taste van dê opdrachtgévêf, êvêntu.t. kostên
t.n lastê van MKA dl.ncn op dê bêurs vêr.Ítênd tê wordên. Inschrijving ên bêteting kan, zotang êr ptaats
b.schikba.r is, tot 2E lbbru.ra. Dê t tdhuur g.ldt voor do tw.ê dag.n ên is ondêêtbaar. Dê inschdving

'
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implic..rt hêt zond.r voorbêhoud aanvaárdên van ondeíhavig rêglêmênt. Dê inricht€rs hêbbên het recht
êxposantên tê w.ig.rên zond.r een redln op tê gêvên.

: Bij annulêring uitêrlÍk êcn maand op voorhand kan de taf€lhuur wordên têrtrgb€taald
d. vÍijg.kom.n plaat! alsnog kán wordên vêíhuuíd. Bij nict-opdag.n op dê bcurs zond.r v3 ittigen
wordt d. bêtaalds tafllhuur nlêt têrugbêtaald. Wannêêr êên êxPosant om 10 uu. niêt aanwêzig 15, kán ajn
stand dooÍ de Inrichtcrs $/ordên vêrdêruêrhuuíd. D. êxposant.n huren hun plaals pêrsoonlijk .n mogên hun
Dlaats niêt aÍstaan of ondêrvêhurên zondêr akkoord vàn d. Indchtêrs.
3. AÍ{I'IULERINC
indiên

4. VERAT{TWOORDELUKHEID : Dê Minêralogisch Kring Antwêrpên vrw nêêmt g.ên d..l ean ruil oÍ vêrkoop, maár bêpêrklách tol hêt indchtên van dê bêurs. Ïjd.ns dê nacht van zatêrdag oP zondag wordt dê
zaál beweaK, maar dê indchtêrs zijn ni.t v.Íantwoordelijk voor vêídwiinên, bêschadiging oÍ diêístal van
specimêns, g€ld oÍ materiaal, zowêl tijdêns als buitên de opêningsurên van de beurs. Dê MKA is niêt
verántwoordêlijk vooÍ ongêvallên. D. MKA \rzw kan, in gêval van ovêímacht, d. openingsuren, data oÍ
plaats wijzigen zondêr dal dê êxposantên aanspíeak kunnên makên op schad.v.Ígoêding. Elkê dê.lnêmer
moetzich individuêêlin ordê stêllên mêt allê v!Íplichlingen diê dê Bêlgischê wltg.ving vooráêt

tjn

MATERI,AAL : Enkel toegelatên
: hêi vêrkopên, rullen ên uitstallên van
spêcimêns van minêralên, g.st ênt.n, fossillên, aÉêfactên, schêlpên, boêk.n, tjdschriÍtên, microscoP.n,
apperatuur voor hêt íêinigên van min.ralên .h hèt prêparerên van Íossi.l.n, gêologisch gêrêêdschap,
geslepên êdêlstênên, tumblè.machinês, doosj.s .n b.nodigdhêdcn ên siêrvooÍw.rp€n, juwêlên ê.d. waarin
natuurltke min€ralen zijn velwêrK. SIÍÈ ên zaagmachin.s ên ulLasctonbadên word.n tocaêlatên, maar
mog.n wêg.ns g.luidshindêí ên êlêktÍicitêitsv.rbruik niet in wêrking wordên gêst.ld Radioacliêvê

5. TENTOOI{GEaTELD

mineralln mo.ten in €€n geslotên doosjê uitgêstald .n verkocht u/ordên. H.t v.rlop.n, ruil.n .n
oxposcr.n B hlcl lo.ecalr.n v.n : 6ynth.ti5ch. "mlno..l.n" ; v.rval.ing.n v.n min.r.l.n oÍ
Ío33iclên ; initdiêlb$i.l.n ; h.Et ld. minlr.l.n oí fo3.i.lên (LnzÍ duid.llt v.r|n.ld) ; kun.tm.tig
g.kl.urd. min.r.l.n oí ío3.i!l.n ; "í.ton.lh.idrrt n.n" ; z.nd.chlldcraj.n ; inr.cLn, k v.'3 ên
vlind.E (in zov.r. nl.t to!31.1) ; op,g.z.4t ot g.pLp.L!td. dlc..n, vog.k, vi3t.n .n ÍcÍi.lên ;
sk.l.tLn, .oh.d.l5 Gn bcêndc.cn (in zovdr. ni.t ío.!l.l) ; hoorn. .n g.w.i.n i b.3chêtmd.
kor.l.n; .ll. voorw.rp.n In tuh.l5toí(Pvc, PEÍ, ...) ; pl.nt n. Elk 5pêcimên moêt voorziêrl zijn \rán de
juist. wêtênschapp.lij k. b.naming .n vindplaats, ên moêt duid.lijk gêpÍijsd Zjn in BEF oí voorzi.n ván êên
aanduiding "rui1".

..n m.t smaak ên ordê ingêdchtê stand. H.t matêd.al mag
d. táf€ls uitgêstald wordên. Los papid ên l.g. dozcn moctên ordêlijk ond.r d. t fêls gêstapêld
wordên. Om velligh€idsrêdênên diêrÍ dê taíêlbêkl.ding mln3t.ns 10cm van dê 9Íond v.Íwljd.rd tê blÍvên.
Voor atual tjn zakk.n têr b.schikking. Schadê door êxposarí.n aan hêt mêubilaÍ oí dê installalie
8. STAND : Elk. d€elncmer moêt zorgên voor

enk€l op

ul hun aang.rckênd \À/ordên. bdra vêÍlichling m íluor€scênticlampên wordên to.g.staán mats
oordeelkundig gcbÍuik ván dêgêlijk matêriaal. Hêt g.bruik van lampên of spots m.t gêtint of gêklêurd licht
to.g.bracht

vêrmogên wordt b.p.Íh tot 60 W pêr mêtêr. Dê MKA va/ dreagt gêên
verantwoordclijkhêid voor hêt êvêntu..l ni.t íunc{onêrên van dêza vêdichting oÍ voor stoompannês. l'i"t
gêbruik van toêstêllêh mêt vêíwarmings.l.m.Í .n (vb kofÍiêzêttêís) is niêt to€gcstaan. Hêt vêígrot.n van
de tafêloppêrulaKê door middclvan plat.n.n h.t b{plaatsên van êigên taf.ls oí rlkkên is nicttoêgêstaan.

is verbodên. H.lt

7. PLAATSVERDELING : D. inÍchting van dê zaal ên d. taÍ.lschikking tjn van di. aard dát allê plaatsên
gêlijkwaardig zijn. D. plaatstoêkênning gêbêurt op lo|.Íêr orgahisatodschê basis ên vormt êên onaan-

vechtbaar r.cht van dê inrichtêts. Gêcn ênkê|. dêlln.mêr kan dêrhalvê aansPraak makên op êên
w.lb€paáldê plaat6. In dê matê \ran hêt mog.lijk. zal gêtacht wordên r.k.nlng tê houdcn m.t sP.cial.
wênsen van dê dêêlnêmêís.

6. TOEPASSIiIG VAil HET REGLEMEI{T : Twêê commis6aíissên arll.n wak.n ovêr dê toêpassing \Ën hel
beursr.glcmênt, in het bijzondcí in vêrband m.t t.Í oongêstêld matêriaal. ZÍ b.slisscn ovêr h.taldan ni€t
kunnên voorwêrpên laten
opgclêgdê norm.n,
voldoên van têntoongêstêldê vooíwêrpên aan
vêrwijdêren, Indiên hiêraan gêên gêvolg wordt 9.9êvên kunnên dê inricht.rs d. .xposant oP êên volglndê

d.

.n

: tn gêval van bêtu,lsiihg, tr,viiíêl oÍ voo. gêvall.n nl€l In dit bêursrêglêm.nt vooráên
bêslisÉên dê inrichtcrs. Alêên dê rêchtbankên ván h6't arrondissêmênt Antwêrpcn zijn bêvoêgd. Sl.chts de
nêdêdendstaligê lêkst van dil bêuGr.gl.m.nt is r.chtsgcldig.
9. BETWISTII{G
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Mineralogische Kring Antwêrpen \rzw

BTW 8E687.082.474

INSCHRIJVING
SluuÍ dit formulier DRINGEND oo aan

A. VERCAMMEI{

.

Palmrnshosvsstrat 2l
8-26í0 AntrlErpen
tsl en frx +32 (0) 3 827 321í

NAÁM EN ADRES

TEL nI

F4X........../

e-mail

BTW nÍ

(indien BTw-plichtig)

lk wens ..............
volgende wijze :

mgteÍ t€gen 1400 BEF/m en betaal ............. BEF (incl. BIVV) op

la

Oa

O.a

Op Íekening nr.
789-579502569

inigmalionaal oostmandaat

dooÍslreepte eurccheque

m.x 7000-8F/€uroch€que

!

MKA \zw
Palmanshoevestraat 21
8-2610 Antw€rpen

A.C. Vercammen
Palmanshoeveslraat 21
8-26'10 Antwêmen
Bankkoslen sleeds ten laste van de opdrachtgev€r ;
Vergeei nigt naam van de dêolnemêÍ en aantal meter vermelden

lk zal

aanbiedên : mineÍalen-fossielen

OndsÍgebkende kent het Í€gl€mênt on zal dit slipt naloven.
DATUM

NM

........ I........... L,,..........

M3
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llandtekening............
TÁND

#M

NÍ

239

beurzen en tentoonstellingen

Beu,zen

13
19-20
19-20
19-20
19-20

20

12
12
12
12
12
12

25-27 t2
09-10 12

10

01

'16-17 01

1617 0í
23-24 01
23-24 01
30-31 01

303't
3G31

01
01

o3-t5 02

v6f

1412n998 : raaatplêq het vqige nummer van Ceoaleuws op pp. 212-213.

B HARELBEKE. Ontmoêlingsccntum, cevêrsbaat 8. 1().17 h. 8gfb.urs.
Info : de hêêr R. Allêgaêrt, Rêné Dêclercqlaan 10, 8530 Har.lb.k€. Ísl. 056/719528.
NL HAARLEM. 8.Ínêshal, Stalionspl.in 134. 1G17 h. Bêurs (M-F), goudzoek€n.
CH LA-CHAUX-DE-FONDS. CaÍé dê I'Anciên Stend. 1319/'1G17 h. B.uÍs íM-F).
A LEIBI{ITZSTEIERITARK. Kulturzênlrum, Mozartáll!!. 12-16/1()-15 h. 8.uÍs
A WIEI{/FLORISDORF. Haus dêl Bcgêgnung, AngeÍêrstrassa 14. 10-16 h. Bêurs
D WIEABADEI{. Rhêin-Main-Hallê. 11-1E h. Bêuís íM-F-J-E).
D WoLFSBURG. Congrêss Park. 1G18 h. BêuÍs (M-F-E).
GOS SINï-PETERSAURG. Beurs (M.J). InÍo.malie : aan tê vÍagên.
F DIJOÍ{ (2í). Palais dês Congrès, PaÍc d.s Exposilions, Bd. dê Champagnê. Bêurs.
NL ROERMO D. Thêat.Íhotêl Orangêriê, KloostêrMandplêin 12. 1G17h. Bêurs (M-F-J).
F COULOITiTIERS (77). Íhéáfê Municipal. Bcurs.
O BERLII{. Gêmllnschaftshaus, Gropiusstadt, Bêílin-Buckow. 1G18 h. 8êu.s (M-F-J).
F oRLEA A (45). Perc dcs Expositions .t dês Congrès. Av. R. schumann. Bêurs.
F MULHOUSE/DORIIACH. Sallê du L.rchenb.rg, 11 ruê du Cêrclê. $'l I h. 8.urs (M-F).
F VILLEMOi'BLE (93). Théáfê c. Brássêns, 9, ruc D.touchc. Bours.
A WIEN. Bêurs (M-F). Vêrdêrc informatê : aan t€ vtagen.
NL HEÍ{GELO. Hotêl Van dêl Valk, Bomsostaat .lOO (Al, !Ít 30). 1G17 h. B.urs (M-F).
USA

TUCSON. Divêrcê localiês. Bêurs (M-F-J-E).

Ho.wal .Lz. bcunênkdand.í tn l d. groEtt aqg wor.t aamang.,,tctal naaní aL rêdatd/,ê van
G.oni.t/trrt g.an ênlêlê v.r.nw.lilkh.H m.a h,td/*lng t , .t Wlh.H v.n .lê g.gêv.tE.
V@r.tc.r aan Íêi. lc ohd.tn m.n om ..n à!ur, a. t'',zoa*an r.atan wll U aan lon'.l(, op ac ncmê'l
m.í .t organ,.aaór.n oí d. g.gpvqr .p aan anahrc manlcr h varnLr.n. e.dpv.rÊ m-b.l d.
org.rÉ.lot n vm bun n *.n U ln d. m.aL g.v.lLn b*om.,, Ul h.t .*td.t/|.l o, d. t d*ah
G.bruIl<aê

.'|íorttng.n :

S

acácrpcn

E

.d.b,.n n

Van 14 nowmbr M I decemà€lr 1998 wordl een íentqpnat€lling georganizeerd
owr "Diament" in het Gemeentolijk Kunstcentrum ttetlem.na, Sí':ijderg{'tr|at 14 te
2650 Edagam. Op€nlngsurcn : za,erdag en zondag 1È12.30 ên 1+18 h, víg€,ngdag
1+17 h, wijcl.g 1+18 h. De íoeg.ng ia grctia. De íenígpnat tling r',ordt
gaorganig€€rd d@r do GemeantolÍke Culturcle Raad Edegem en hel AnluverBg
Provi nci aal Diamantnu@um.

2/n
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the photo-atlas of minerals

paultambuyser
Recenl veÍscheen in dê USA een CD-ROM met als titel 'The Photo-Atlas oÍ Mine.als".
Ter geleg€nheid van de DenveÍ Gem and Mineral Show werd deze CD-ROM aan het
publiek voorgesteld en u kÍijgi hieÍ een ovezicht van de voomaamsle kenmerten van dit
mooie nieuwe pÍoducl.

Antony KampÍ, de cuEtor van het "NatuÍal History Museum of Los Angeles County' en
bezielgÍ van dit groots opgezstte pÍojEc{ veÍtelde ons dat er zes jaar aan gewerkt is om
deze CD-ROM klaar t€ kÍijgen. Wannser ws kijken naar d6 lÍst van medewerkeÍs
(Anlony Kampf. PÍof. Hugo Strunz, Wendell \/vilson, Louis PeÍloff,...), dan is al meleen
duidelÍk dat we hier met een bijzonder producl te makEn hebben.
Deze CD-ROM brengt in de eersle plaats inÍoÍmatie over alle tot op heden gekende
mineÍalen en omvat esn uitgebreid kleuÍeníotobestand (mger dan 6500 b€eldên) van
meer dan 600 mineraalsoorlen.
De aanwezige informatie kan als volgl worden samengeval:

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

meer dan 6500 hoge-resolutie aÍbeeldingen van mingralgn
bEschÍÍv€ndê gegevens van alle bekende minêralen
niêuwsleclassiÍicaiie-systeemvolgonsStrunz
sh€mische formules van alle mineralen (+ zoeken op elêment)
mineEl€nvindplaatsen mel index van alle afgebselde specimêns
kÍislalvormen, symmEtrie en twêêlingvormen (mel atbeeldingen)
minsralen opzoekon volgens synoniemen en variëteitsnamsn
s€n lêxicon van mineÍalogische lerminologi€
veÍkladng van herkomst van allê mineÍaalnamen
engelstalige uitspraak van alle mineraalnamen (audio)
zoekmogelijkheden op naam, samenstelling, tsische kenmerken,
vindDlaatsen etc.
kopiêrên ên prinlen van de beelden sn gegevens
mineralendeterminatiespêl

Het installeren van de CD-ROM gaat erg eênvoudig en volaulomatisch mei eventuele
k€uze van de Íolder waarin zich d€ pÍogrammagroep moel bevinden. Mei egn dubbele
klik op het icoontje siaÍt het programma op met een welkomsischerm met volgende
opties:

.
.
.
.
.
.

inslÍuclions
lhê minerals
glossary of mineralterminology
identiÍication gamê
slide show
credits
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Ondet inatrucuonsvindl men een inleiding in het, ovêrigens êenvoudige, gebruik van de
CD-ROM.

Tha mine'als leidt naar een tweede kêuzêscherm dat ons toelaat om mineralen op te
zoeken volgens een aanlal criieÍia. Zo kan eenvoudigweg op mineraalnaam wordên
gezochl, maar ook op synoniem of variêleitsnaam. Men kan ook zoeken volgens hst
systeem van SlÍunz of nagaan wêlkê mineralgn €en bepaald (mêtallisch) êlEment
bevatten. Verder zijn er zoekmogelijkheden volgens vindplaats, volgens kristalklasse, en
volgens rysische kenmerken zoals hardheid, dichthsid en glans. Binnen dit keuzêschsrm
kan men ook nog bepalen of men op alle mineralen wilzoeken oÍ men zich wil bepêrken
tot die mineralen waarvan aÍbeeldingen bêschikbaar zijn.
Eenmaal een bepaald mineraal geselecleerd krijgt men een "GengÍal Informalion"scherm over dat mineraal te zien. Dit scherm toont naasl een lypische afbeelding (indien
voorhanden) tevens de chemische formule, het Slrunz codenummer, de h€rkomst van
dê naam, synoniemen en variéteitsnamen en wal aanvullende inÍormatie.
Vanuit dit schêrm kan msn wser vsÍdeÍ naar meer gedelailleerde schêrmen met
betrekking iot fysische kenmeÍkên, kristallograÍische kenmerken en naaÍ dE "Photo
Gallen/ (indiên meerd€re folo's van hel mineraal voorhanden zÍn).

Elb.h.l'lusi rid

cutl Íom
ou.ro. qu.iry. ll.wry. oríord co,,

I.ln.

ÉE

r5

Op hel scherm mel rysische kenmerken vindt men gegevens over kleur, slreekkleuÍ,
glans, hardheid, stevigheid, dichtheid en spliiting. Wanne€r bepaalde iermen of
gegevens op een dergelijk scherm in het blauw zijn weergegevên, dan verwiPen die via
een muisklik naar een scherm met extra inÍormatie of evênluele verklaring of definitie
van een gebruikte term.

Hel scherm mel kístallograÍische gegevens omval ondêÍ andere

kristalstelsel,
de

k slalklasse, tweelingvorming, celparamelers en gegevens ovsr de habitus van
k slallen (met doorverwiizing naar veÍklarende scheÍmen).

De 'Photo Gallen/ geeft aan de hand van thumbnails" (kleine foto's) een ovezicht van
alle, volggns vindplaais gesoÍteerde, Íoio's die van het belÍeffende minêraal vooÍhandEn
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zijn. Zijn eÍ mesrdere Íoto's van eênzelfdê vindplaats aanwezig, dan is dit herkenbaar
aan een als stapeltje afgebeelde thumbnail. Een muisklik oo zo'n lhumbnail toont dan de
belreÍfende Íoto op groot foÍmaat.

Elb.lr.

Íolgh..d.cl Íon

D(mor qu.Íry,lt.wry, Oíord Co..

Í.1n.

ÉEt

ró

Wanneer men over een geluidskaarl beschikt volstaat een klik op de mineÍaalnaam om
de engêlstalige uilspraak eÍvan te horen (stem van Forresl CuÍeton, geen onbekonde
voor de systematiekers onder ons).
WannêeÍ m6n eên aÍbeêlding op groot foÍmaat op het scherm hêeft, dan zijn ook daar
weeÍ een aanlal optiês mogelÍk. Onderaan de afbeelding is via eên maaistrêep de
afmeting van het specimsn aangegeven ên wordt de vindplaats vermeld. Eên muisklik op
de vindplaats en in de linkerbovenhoek van de aÍbeelding verschijnt een kaaÍtjs dat
aangeeft waar de betÍeffgndê vindplaats zich b6vindt.
Verder vindi men ondEr "Spêcim6n Dala" wiê de fotograaf is ên uit welke vezameling
hel getoonde specim€n aÍkomslig is. Ook is er de mogelikheid om aÍbeelding ên tekst af
te drukken, om een bookmark aan le brengen (om hel scheÍm laler snel teÍug te vinden)
en zelfs om eig€n notiti€s aan hel gêhêelloe le voegen (deze worden dan op ds harde
schijf van de PC weggeschrêven). Dit scheÍm verlaal men door op "Photo Galls4/ te
klikken.

hooÍdscherm heeft men nog enkele oplies. De glqgsary oí mineral
woordenboek waarin meer dan 400
minêralogische termen woÍden veÍklaard (al dan niet met afbeeldingen).

Terug

in het

bninology is op te vaiten als een soort

Het idenlifrcalÍon gamg is een spslletje voor maximaal 3 p€rsonen waaÍ men mineralen
van gekozen moeilÍkheidsgraad aan de hand van hun atbeelding moet trachten le
detêrminor€n. Men kan ook extÍa intormalie opvragen, maar dal kost punten.
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De sridê stow is op te vatten als een soort diavoorstelling op hel computerscherm en
ook hi€r heeft mên weer de keuzg uit eên aantal opties.
Onder credirg vindt men een ovezicht van wie eÍ allomaal aan deze CD-ROM heefr
meêgewerkt. Anthony Kampf €n GeoÍge G€rhold zorgdsn voor de ontwikkeling en het
progÍammeren. De meeste foto's zi.in van Wendell yvilson en Louis perloff en de
minêralengegevens werden bijeengebÍacht door Lanny Rêam. Hugo Strunz heeft samen
mêt Alexandeí Hólzel het Strunzrlassificati€systeem hezien. De Gem & MineÍal Councit
v€n hel Los Angeles County Musêum of Natural Hlstory is dê uiteind€lÍke producent van
dez6 CD-ROM.
yMê overweegt om deze CD-ROM aan

t9 schaÍfen moêl rekening houden me volgende
systeemEisen:
PC 480-33 of bêler
CD-ROM drive
geluidskaart (als men de uilspraak van de minsraalnamen wil hoÍ6n)
Windows 3.1, 95, 98 of NT
24-bit gÍaÍische kaart
murs
al bí al dus niel onoveÍkomelijke voorwaarden. In de Verenigde Staten kost deze CDROM $ 49.95 + $ 5.00 aan vezendingskostEn.

.
.
.
.
.
.

Voor de ledên van MKA hebben wê een iiênlal exemplaren van dez€ CD-ROM tegen
gerêducs€Ídê pdis (BEF 1,í50.-) kunnen aanschaÍfen. Tê bestellen bij paul Tambuyser
op de MKA-veÍgadering oÍ, gsziên het bepêrtÍe aantal, even bgllen om een exemplaaÍ le
reserygÍen.
VVie nog meer inÍormatie ovêr deze CO-ROM wensl, kan ierecht op de Websitê:
http://Vfi,!v.lam.mus.ca.us/-gmc/CD-ROM.htm
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mineraalvan de maand
chabaziet, een zeoliet
guido cornelis
rik dillen
Deze maand hebben we chabaziet gekozen als mineraal van de maand. Het is een
silikaat uit de groep van de zeolielen, met als chêmische formule CaAl2Si.O1z.6H2O.

Zeolieten
De naam '?eoliet" werd in 1756 bedacht door een illustere Zweedse minsraloog, A.F.
Cronstedl. Het woord is aÍgeleid van het GÍiekse (eo (dzeo), "ik kook", en h0o6 (lithos),
"stean". De naam werd geihspireerd door de merkwaardige eigenschap van deze gÍoep
min€ralen dat ze onder veÍlies van waler(damp) smelten, wat doet denken aan koken
(als jê genoeg Íaniasie hEbl, natuurlijk).
Op het eindê van dê achttiende eeuw ontstond een wildgroei van benamingen voor (o.a.)
de zeoliet€n, en Haiiy lÍachtle in 1801 in zÍn "Traité de Minéralogie" enige orde te
brengen in de nomenclaluur. Aan hem word€n namen toegeschreven als stílbiet,
analciem, harmotoom en laumonliel. Teggnwoordig worden eên vífligtal mineralen tot de
groep van de zeoli€t€n gerekend.

De chemici onder u weten dat de chemische analyse van silikaatmineralen een vast
ingrediënt is van analÍische nachlmeries. Het was Hey die in '1930 ontdekte dat
zeolielen bestaan uit een slabiel gehydratserd aluminosilikaai nêtwerk met nogal los
geboNden alkali- en aardalkali-ionen.
Uit de analyses bleek een vrij strakke wetmaligheid : de relatie tussen d€ uitwisselbare
kationsn en het aluminiumgehalte van het nelwerk voldeed altijd aan

íCa + MO + Ba + Na? + K") =1
AI
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De algemene ÍoÍmulê voor een zêoliel is dan ook

MJALSL-O2J.xHrO,
met M = Ca, Nar, Kr, Ba, Sr, Mg, Cs2 en/of Li2.
En als je dan bedgnkt dat hei vroêgsr allêmaal moesl uitgezochl worden met bijzonder
oênvoudigê middelen, ja, zelfs voordat men wisl wat een atoom of molêculê was...

Zo wêÍd op het einde van de voÍige eeuw de zeoliêt '\,vellsiet" bêschrevên, mgl êên
samenstelling ergens tussen die van haÍmotoom en phillipsiel. Laler onldekle men dal
de kristallen in feit€ bestondên uit een kern van phlllipsiet met daarrond een mantel van
harmoloom. De gemiddeldê samênstelling van het geheel mocht dan al konekl zijn, door
gebrek aan kennis omtrEnt de struktuur was 6en oveóodigê mineÍaalnaam gecÍoéeÍd.
Dê zêoliet polluciet, (Cs,Na)rAl2siro1r.HrO, werd oorspronkêlík beschreven als eên Naaluminosilikaat, eenvoudigweg omdat het element cesium, dat essênlieel is in de
formule, nog niet eens ontdekt was I

Dana d€Íinieerdê precies 100 jaaÍ geleden zeoli€ten als ssn familie van gghydEteerde
aluminosilikatên, met slerke analogie qua samenstelling en voorkomen. Pas mel de
intrede van de X-stralendiffraclomelrie weÍd inzicht verkregen in de struklurele opbouw
van de zeolietên, ên op minder dan lien jaar tijd verdwenen tientallen mineraalnamen uit
de listen, omdat het in velê gevallen om mengsels van verschlllende mineralen bleek te
gaan.
De strukluur van zeolietên is erg complex, en zeoligten voldoen stÍiktgenomgn niel eens
aan de dgfinitie van êen mineraal, die een'Welbepaalde chemische samenslelling"
vereisl. Wannêer men strikt êlke slruktuurvariant van elk zeolietmine|aal een andere
naam zou geven, dan zou bv. allêen al analciem meer dan 25 nieuwe mineÍaalnamen
oDteveren.

Gelukkig hebben de mensen van de nomenclaluuÍcommissie van de l.M.A. ingezien dat
dal niet houdbaar is, omdat dan bijna elk kÍistal een dagenlang durend ondezoek zou
vragen om het precies te kunnên idênliÍiceren. En de bedoeling van een goede

nomenclaluur is ons inzi€ns toch hgl bevorderên van eên vlolte en coreclê
communicaiie, en niet het quasi onmogelÍk maken van de idêntiticatie van een
specimen. En zodiende is het voorlopig bij een vijfriglal mineÍaalnamon gêbleven...
noewet...
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Nomenclatuur van zeolieten
VoÍig jaar verscheen in The Canadian Mineralogist (Coombs et al., í997), hat versloag
van het zeolieten-subcommité van de lMA, CNMMN, mel de detinitieve aanbevelingen
voor de nomenclatuur van natuuÍlÍke zeolieten. De definitie van een zeoliet luidt : een
kristallijn produkt met e€n slrukluuf die gekenmerkt wordt dooÍ aen netwerk van
t€traêders, die elk bestaan uit 4 zuuÍslof-atomen rond een kation. Dit netwerk bevat
holtên in de vorm van kanalen, en gei:soleeeÍde hoiten. Die bevatlen meestal wateÍ en
kationen die uitwisselbaar zin. De kanalen zin groot genoeg om gast-species toe te
laten. De gêhyd.ateerde zeolieten deshydraiêren bij 400"C, en dit proces is omkeerbaar.
ln hat nstwerk kunnen ook (OH,F)-groepen voorkomen, die een niet gedeeld hoekpunt
van de letraèder bezett€n. En hêle mond vol dus. Wanneer een definitie nodig zo lang
is, is dit meeslalal een aanwÍzing voor het feil dat ze eerder kunstmatig, pragmatisch is
dan gebaseerd op perfect omschÍjfbare rysische oÍ krislallografische eigenschappen.
Een belangrtke wiPiging - die we als vezamelaars zeker niet loejuichen - is het invoeren
van suttixen. De nieuwe regeling zegt : zeolieten met een welbepaald netweÍk van
telraèdErs, die essêntieel van elkaar verschillen door de relatieve concenlratie aan
uitwisselbaÍe kationên. worden beschouwd als vgrschillsnde sDeciês, en de naam wordt
uitgebíeid met een suÍfix zoals bv. "-Na". Dit is analoog aan wat ze met de mineralsn die
zeldzame aarden bevatten hebben aangevangen. Oeze regel consequent (of is het nu
konsekw€nt... ?) doorlrekken is heel moeilik, en zalzêker niet alleen vezamelaaÍs, maar
ook conseryalors van musea tot wanhoop drijven.

Een paar voorbeelden. In chabazist kunnen als uitwisselbare kationen vooral Ca, Na, K,
en soms ook Sr voorkomen. Eindleden van de reeksen kunnen gemakkeliik bekomen
worden door ionenuilwisseling, vertrekkand van natuurlijk Ca-rijk chabaziet bij 110'C.
Chabaziet wordt dan ook prompt omgetoveÍd tot een pseudo-hêilige-drievuldigheid,
maar chabaziet-Sr wordt niel in de loekomstig€ Glossary vermeld omdal Sr nooil het
oveMicht hseft in de uilwisselbare kalionen. Merk wel op dat als je chabaziet-K een
tijdlang in gewoon leidingwater legt dat redelik kalkÍijk is, je mineraal ongemerkl kan
overgaan in chabaziel-Ca...

ln

mesoliet is de verhouding Na/Ca altijd nagenoeg = '1. Daarom wordt het niet
opgesplitst in twee mineralen, mesoliet-Na en mesoliet-Ca, maar blijft het gewoon
mesoliet. Vooral dal "nagenoeg" = 1 vind ik een alles behalve wetenschappelijke
benadeÍing als men dan toch de puntjes op de "i's" wilzetten.
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Hierbï kunnen we ons afuragen waarom sommige wetenschappêrs het pêÍ sé nodig
vinden om dingen die op zich al ingewikkeld genoêg zijn, nog ingewikk€ldeÍ te maken,
zonder enig voordeel. In teg€ndeel : door het feit dat de nieuwê regels zo ingEwikkeld
zin is er van esn konsekwgntE naamgeving in veel gevallen geen sprake moeÍ. Als ze
op di€ maniEr veÍdgrgaan \,\,oÍdt binnenkort in de mineraalnaam êen compl€et
analys€ceÍtifikaat opgenomen... Sorry voor de ietwat bilsige kommentaar, maar het
moesl er eens uit.

De volgende zeolielen werdên met sufíixen bedacht : br€wsteriet, chabaziet,
clinoptiloliel, dachiardiel, erioniet, íauiasiet, Íerrioriel, gmeliniet, heulandiel, lewn,
paulingiet, phillipsiet, stilbiet.

Stilbiet of stelleriet ?
een sc h oolvoo rbeeld va n
i d e ntif i c ati e- p r o b I e m e n
Dat hst ideniificeren van silikaten, ên in h€t
bijzondsr van zeolielen niet zo simpel is als het
lijkt, moge blijken uit de geschiêdenis van de
"stilbiet"-kristallên, die sinds meer dan 100 jaar
gevonden en als zodanig geidentificeerd
weíden van de Gibelsbach, bij Fiesch, in Wallis,
Zwitserland. Na grondig ondezoêk moest€n ze
in allerijl woÍden omgedoopt tot stellêriel.

is

orlhorhombisch, slilbiet is
monoklien, maar meeslal zodanig veÉweelingd,
dal het er oÍlhorhombisch uilziet. Chemisch
gelijken ze erg op elkaar, maar de slruktuur
verschilt wezenlijk. Wanneer men sommige
vroeger reeds bekomen analyseresultaten
nauwkeuÍig (her-)besludeert, komt men tot de
conclusie dal men al in 1940 op stelleriet had
moeten uilkomen. ên niel oD slilbiêl !

Stelleriet

In ieder geval moêt nu elkê verzamêlaar diê

in

zijn collectie "stilbiet" heeÍt van

Gibelsbach, zÍn specimens omdopen lot "slêlleÍêt".

lndustriële toepassingên van zeolieten
Zeolieten vertonen twee belangíÍkê eigenschapp€n die hebbon geleid tot belangrijke
industriêl€ loepassingen :

1"1

Bij vrij hoge tempeEtuuÍ (tussen zowal 250 en 400"C) v€rli€zen ze hun
zogenaamd zeolitisch water, an ze kunnen dal bÍ kameÍi9mpeÍatuur weeÍ
opnemen. GedeshydraleêÍde zeoliet€n kunnsn dus dienst doen als dÍoogmiddel.
Dit fenomeen is totaal veÍschillend van het deshydÍatatieproces van "klassieke"
gehydÍateeÍde mineralen. Wanneer men bv. gips, CaSOa.2HrO, verhil ("brandt"),
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dan wordt anhydrist, CaSOI gevormd, dat e€n hêel andare kÍistalstruktuur heett.
Zeolielen kunnen watgr varliszen en weer opnem€n zonder noemenswaardige
struktuurwijziging.

uitwisselbaÍe kationen (M in de algemene formule) kunnen worden
uitgewisseld zonder noemenswaardige struktuuruijziging. Dit principe wordl in tal
van industriële processen loegepasl in zogenaamde ionenwisselaars : dat zÍn
producten, al dan niel op basis van zeolieten, die bepaalde ionen uit bv. water
kunnen uitwisselen voor andere (bv. bij hel ontkalken van water). Meestal worden
hiervoortegênwoordig wel synlhetische produkten gebruikt.

De

Chabaziet
StÍikt genomen beslaal de chabaziet-groep tegenwoordig niet meer uit 5, maar uit
mineralen :
chabaziet-Ca

(Cao s,Na, K)r[AlrSiaO

1) 4 2H2O

chabaziel.Na

(Na,Cao

d.1

chabaziêt-K

(

gmeliniet-Na

(Nar,Ca. lG)4[A165i130 4sl.22H2O

gmelinieLCa

(Ca,Nar, Kr)dAlssil60

gmelinieGK

(Kr,Nar,Ca),4[A165i1sO 461.22H2O

offreliel

CaKMglAlsSi,3036l .í6H,O

eÍoniet-Na

Nar(K,Cao s)s[Al1oSi26OnJo30H:O

eÍionieLK

Kr(Na,Cao 5).[Al1oSir6O72]o30HrO

edoniet-Ca

Ca(K,Na)rlAlloSi,€O?21.30H,O

lewn-Ca

(Cao s,Na,K)slAl€Sirro3sl

. ! THrO

lewn-Na

(Na,K,Cao s)6[Al6si1rO35]

11

K,

Cao

s,

s,

K).[ALsi!O

'12

2H2O

Na)dAllSi6O 1) c12H2O

a6l

Q2H2O

THrO

Het aanial moleculen water aangegeven in de Íormule is telkens het maximum dat
struc{ureel mogelijk is. Hoeveel zeolitisch water eÍ in de praktÍk aanwezig is hangt af van
d€ têmperatuur, druk, en vochtigheidsgraad. U zal misschien merken dat de opgegeven
formules niel helemaal overeenstemmen met wat u in de "Glossary oÍ Mineral Species"
vindt, maar we hebben hier de allerlaalsle stand van zaken willen weergeven, en hebben
de formules overgenomen uit Coombs et al. (1997)

De struktuur van chabaziet is opgebouwd uit paren van zesringen [(AlSi)1O1r] die
ruiÍntelik vergroeid ziin ; daardoor herken je in de uiteindelijke struktuur ook 4- en 8Íingen. Chabaziet is trigonaal, hoewel je op het eeÍste gazicht zou denken dat het
kubisch is. De belangÍijkste vorm en habitus is de Íhomboëder, waaÍvan de hoek met
85'14'zo dicht de 90' benad€í, dat hÍ erg op eên kubus gelijkt. Chabaziet voÍmt
frekwenl doordringingstweelingên volgêns {0001}. Twêolingkrislallen met lensachtig
gekÍomde vlakken wgrden vÍoêgEr soms phacoliet gênoêmd.
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Schematisch€
voorstElling van de
struktuur van
chabaz iel. Si en Al
bezetlen de
hoekpunten van hel
netweÍk weêÍgegEven
als lijnen. D€ bollen
stellen dê
zuurslofionen voor. De
holten en kanalên in
de struktuur zijn
herkenbaar. Naar
D.W. BÍeck en J.V.
Smith (1959), Scient.
Am.20Q(1),88.

De fysischs eigenschappen gêven we weer in tabêfuorm

hardheid (Mohs)
densiteit
soliitino
breuk
lênaciteit
q|ans
kleur
streep

:

4.5
2.O5

à2.10

onduideliik volqens {101 1}
ongÍfen
oÍoos
olasolans
kleurloos, wit. qeel, rood- of bruinachtiq
wit tot o€elachtio. niet lvoerend

Alle zeolielen, dus ook chabaziet, ontstaan uit oplgssingen bÍ lago têmp€raiuur en druk

.
.
.
.

:

holten in grani€tpogmatieten (zgn. miaÍolen)
in door gasbellen gevoÍmde hollen in basische vulkanische gêsleênlen
in alpiene rekspleten
in zoutm€Íen 6n zoutafzottingen

Zeolieten en in hst biÈonder chabaziet komen op zoveel plaatsen in de wereld vooÍ, dat
er geen bgginnen aan is om z€lfs maar de bslangrijkste vindplaatsen op te sommen.
In Duitsland komt chabaziet voor in Sasbach, Kaiserstuhl (klEin, maaÍ fÍn !), en lot 1 cm
grote kristallen weÍdên gevonden in Frêisen (bii ldar-ObeÍsi€in), RhEinland-Pfalz. In Aci
Castello, Sicilië, ltaliê, kom€n tot I cm grote kristallen voor van chabaziet-Na (vroeger,
zoals nog sleeds vermeld in de laalsle uitgavê van de Glossary, hsette dit mineraal
horscheliêt). In Osa, bij Rome, ltalië, worden chabazielkristallen gevonden dis zeêÍ Alên Sr-ÍÍk zijn. Een andeÍe bekende vindplaats is de Seiser Alm, Siidtirol, ltalië, waar

2&
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chabaziel voorkomt samen met hgulandiêt, klinoptiloliet, mordeniet, dachiardiei en,
laumontiet. Ook in Gib€lsbach bij Fiesch, Wallis, Zwitserland komt chabaziet voor, maar
eerder bepeÍkl.
Superkristallen worden gevonden in BeruÍórdur, lJsland, net zoals op talÍijke andere
plaalsen op lJsland trouwens. Op de Faróer Eilanden komen tot 4 cm gÍote kristallen
voor op de eilanden Vidsy ên Sandoy. VeÍder komt het in prachlige kÍistallen voor op het
€iland Skye, Schotland en lsland Magee, Noordlerland.
In Poona, Bombay, India komt chabazigt niet zo írekwent voor als andere zeolieten. In
Durkee, Baker County, Or€gon, USA, komt eên chabaziet-afzetting voor van meerdere
miljoen lon. In de Verênigde Staten komt chabaziet verder voor op Table Mountain,
Colorado, bij Ritter Hot Springs, Grant Counly, Colorado, en tot 4.5 cm (!) grote kristallen
komen voor in de bazalt van Paterson, Passaic Counly, New Jersey.

Tweelingkristallen tot
Boedapesl, HongaÍije.

I

cm groot werden gêvonden in Csodi, Dunabogdany, bi

D€ siukken die als minêraal van de maand worden aangeboden zijn aÍkomsiig van
Repcice in Tsjechiat. De stukken komen uit ê6n basali-steengroeve. In holtes in deze
basalt zitten kristallen loi ongevêeÍ 0.5 cm, meestal lweelingen.
De naam chabaziet heefl een lange en ingewikkelde geschiedenis. In 1972 bedacht
Bosc dAntic de naam chalasiet, naar hel Griekse X('?,c.(cl (chaladza), hagetsteen (en
niel Xc.t oqrcg, zoals mgn overal in de literatuur vindt). Hel was een van de 20 stenen die
vsrmeld werden in hel gedicht'ïÊpr }"reov" van de dichler Orphgus. In 1818 maakte
BÍeithaupl er, wellicht door een overschrijffoul, chahasiet van, en later werd het
chabaziel.
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17-31 D.r Rauris.r Samml.r Joscí PÍclícnbêrgêr
33-,{8 N.u. Amazonitfund! eus Coloredo
49-53 Eisênstêln : Elscnerz aus dêm Siêgêdand
54 Dyska3lt, g.diêgsnês Artimon und Nickêlln von
Clará

5543 Kodêkit

Uraninit und wêitêÍê Min.rali.n
vom Srahl'schên Dioritstêinbruch b.i

DóÍmorsbach im sp.ssad Crêil 1)

íinds in Mlchigan's coppêr county

19ê201 Soulh Glastonbory, Connêcticlrt i
sphalêÍitê. galêna, gypsum ÍÍom Walveorth,
Monroê Co., NY; êudialÍ. Írom Mágnêt covê,
Akansas ; anciênt slags Írom lavrion and
Rauds i Himalaya min., CA i Trumbull,
Conn.ctcd ; Al-F min.rals Írom Zapot
pegmatlê, Hawthorn., NV : Llthie Dykê claim.
Rivêrsidê Co., CA ; wodginit!, Emmons

pêgmalitê, OÍord Co., Main.; cuprobismutjtê,
Poríand. Connêclicut i Ïo?-minlrals Írom
Megnêt Covê, AR ; durangit!, lhomes Rangê,
Juab co., lJtah ; F-apophyllitê, Magnct cov.,
AR ; XL morphology and zoning pattêrns in
cálcatê and baíitê.
202-203 Eugênê FooÍd (194&1998).
20€-208 Hêmalit.. CavÍadl. SwiÈêdand
209-2ro Dani.l E. Appl.man (1931-1994).

*

M|I{ERALOGTCAL RECORD 29(3), 06.98

163-166 Namibit

,a

summary ofworld

1&9174 Thê 2nd list oÍ addiliohs and corrêctions to
thc clossary oí Min.ral Spcciês
77-189 Thê Annab.rg distict, Lowêr Ausfia
193-197 Boqu.iÍaozinho P.gmatitê, Parêlhas, Rrc
I

'

Rtv. Mr{ERAL. tTALtAt{A 2?(2), 06.98

1G22 P.ninsola di Kola (Rusland)
2126 Romania : Moiti Apusêni (têlluÍio ê tcllururi
di oro ê argênto)
27-28 lsola dl la Maddal.ná (Sas3ad, l) :

252

Gíandê do Nortê,

Breil

201-206 Philolithit., a n.{, min.rel Íromlangban,
Vármland, Swcdên
Tucson show 1996

20922í
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.

sillimanite ftom pêgmatitês in granuhtèÍaoes

LAP|S 23(6), 06.98

7€ Hóhl.n im Slow.nischln f\erst
9-11 Yugawaralith
1323 Dêr Harz- 1000 JahÍê a.rgbaug.schicht.
2+25 Mln€raltund. aus Pakistan und Aíghánistan
26 N€ufundê aus Rumànien
27-28l,ll{5 Min€Íelicn áus dêÍ RêisÉêckgruppê
(Kàmtên, A)

4È52 Hildêgard von Bingên : "Dê Lapibus"
54 Neuê Minêráliên (Kentbrooksit, philolithii)
GEA 31s2), 06.98

37-4i, Sardinië, êên .ldorado voor min.ral.nzo.k.rs
43-50 Mêt.oí.ten : sten.n met Íaads.ls
6G63 Chroom-min€ralên
67-69 Zànd : ho€vêr àjn we inmiddcls ?

'

Du sodrê dans lê raÍn d'Enfer (Savoie),
14 L'êxoédêncê chimiau. du mois : I'hêmattê

.

Lê saphir

TNERAL. TUDSCHRTFT 29(3), 0s.98

' t |I{ERALOGTCAL ABSTRACTS !9(2),06.98
' titTERt{. LABORATORY 2g(.r), 06.98
Buyêrs guidê êdition - laboratory Int.rnêt diÍec1ory

caNADraN MII{ERALOGTST 30(1), 02.98

97-1oO clinopyroxênê írom Lipari : compaÍison
with analoguês from oth.rA.ollan lslands, ltaly

107í 16 Lrfappitê : a rèinv.stigation
137-146 chloítoid inclusions in pyÍitê Írom

LAPIDARY JOURNAL 5?(2), 05.98

8uyêrs' diíêctory.

Navajun, spain
201-206 Kênhsuit., Hg.SrCl2. a nêw mineral

r{auTrlus lNFo ??í

th. McD€rmitt mêrcury dêposit,
Humboldt Counv, Nêvada, USA

0), 06.98

spêciês Írom

227-2U Asbèsl
23s236 Fr.snoi.t (Eif.l)

'

'

1-14 Croissanc.s oarallèlês €t éDitaxiê

GEOLOGY TODAY l4(1), 02.98

'

32-36 Thê micás

3È37 Volcánoes ánd.arlhquak.s 1997

'

+5

(Stahl!Ígè

lchichtê)
und Eisênros.n im Schw.iz.r

12-16 Trachsêllau€nên (Laulêrbrunnêntal, Bcmcr
Obêíand) : Blêi-Silbêr-Vêrhottung im 18.
Jehftundêrt.

'

sr 1

End-m.mbêr b.y.ritê from the Alone Hand
Min., Cloncurry, Qu..nsland
í3-29 Thê minêrals of thê Whim cÍêêl coDDêÍ

33-39 Plalinum group mincí.ls from thê Brokên Hill
disbict, N.w Soulh Walês
40-.12 Whats n.w (Austalia. South Arricá. W-

usA)

Noch .in PyÍit

Ê't1 Blrgkristall.

MTNERALOGY 4(1), 06.9E

Minê. Wcstêm Australia

MII{ERALIENFREUND 3g(2), 05,98
Wênn das H.rz hóh.Í schlàgt

ausTRAltal{ J. oF

of thê oxidizêd zoncs oí lhê
E22 andE27 ot.bodi.s at Northpafkes, Nêw

71-74 Íhê g.ology oí Lulworth Cov., Dorsêt

l-4

aGAB MT TAUL310),09.98

18 Th. mln.ralogy

GEOLOGY TODAY l4(2), 04.98

67-70 Kailas Cnbêt) : gêology of a sacrêd mountain

'

F

,16 Bêlgischê minêralên : mêtatorbêrni€t (Richelle)

"

LTTHORAMA 25(6). 0€.98

'l-2

'

t13

5842 Ziluel

'

.

' t |I{ERAUX ET FOSSILES 24(253), 06.98

aMERtCAt{ M|I{ERALOGTST !3(56), 06.98

577€06 Crystalchêmisry oí thê z.olit s êrionit.
607617 Tschórhêritê, a Cu-b.aÍing z.olit Írom
thê Bcllbêíg volcano, EiÍcl, Gêrmany
Prêtulitê, SCPO., a ncw scandium minGral
from thê StyÍian and Low!Í Austian lazrlitê

52S30

638651 BoÍalsilit. : a nér, minêral rclat

d
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to

4*4

Aook r.vi.r^,s (Í1rê Manganêsê advênturêr
Dena's nêw minchlogy)

.

;

EXTRALAPTS # 1,í. 07.98

ThêmanummÈêí (1oo pp.) : calcilt

"

M|]{ERAL I{EWS l!(E), 0E.96

1/t8

Thê lllinoas-Kêntrcky fluorspar distÍict
Morê finds at thê Midstalê Quaíry (Magnêt
Cov!, Hot Spring County, Arl€nsas, USq)

1/+5

'

HOI{A 39(2), 06.98

&11

Barnstêên

253

aanwinsten voor de bibliotheek

C.M. Nienhuys, "Staingia nr. 8", Nedeiandse Geologische Vereniging, 1996, 50 pp.,23
x 29 cm, Nederlandstalig. Pijsindicatie : 72O BEF.
De zuidrand van het (Belgische) Massief van Brabant wordt gêkênmerkt door een katen
van oude vulkanen. Dê groeven van Quênast, Lessines en Biêrghês zijn daar slechts
enkele vooóeelden van. De inhoud in telegÍamslijl : de plaatteKonischê achtergrond,
het vulkanisme langs de zuidrand van het Brabant-Terrang : het middên, hel vulkanisme
in hat westen, het vulkanisme in het oosten, het ontslaan en de geschiedenis van het
Massiêf van Brabant.

De figuÍen (geen Íoto's) zijn zeer vezorgd. Gêihteresseerden kunnsn eên exêmplaar
bestell€n bii de Nederlands€ Geologische Vereniging, Horlensialaan 6,1 te NL-7101 XH
VVinterswijk.

Cross, Brad L., Butgess lnternational Group, lnc., Minnêsola, 201 pp., 30 atueetdíngen
in kleur, 116 zwadl,ttít afbeeldingen, 3 kaaden, 26 X 21 cm, gebonden, ,996, /SB/V &
8087-7282-1. Engelstalig. Ptíjsindicatie 50 USD.

Met "Northern Mêxico" wordt in Íeitê de Mexicaanse Drovincie Chihuahua bedo€ld. met
talloze vindplaatsen van agaat (ên andere mine|alen). De auleuÍ, Brad Cross, kent deze
streek en haar inwaners als geên ander, en is erin geslaagd in één boek gsogÍafische,
mineralogische en sociale aspec{en le veÍenigen.
Je vindt in hel boek de volgendê ondeMerpen

:

a

het land en de mensen

a
a
o

agaat-houdendegesleEnlen
ontslaan
types (met de meesl vergezochte namen)
commeÍciële aspecten
de M€xicaanse agaat-pioniers, of... een stukig nostalgie

I
t

Hel is enezijds een beetje een naslagwerk, maar andezÍds een interessant 199€-boêk.
De 30 kleurÍoio's zÍn goed (gepolijste agaatschijven goed fotograferên is natuudik niet
moeilijk), maar de talÍijke zwaÍt-wit foto's zijn vaak echt ondeÍmaats. VooÍ een deel gaat
hst evenwel om "hisloÍische" foto's waaÍ de tand des tijds niet is aan voorbijgegaan. \/vie
zich bezighoudt met de v€Íwerking van agaat, of wie dê pÍovincie Chihuahua wil
bezoeken zal aan het lez€n van dit boek ve€l pleziêÍ beleven.
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