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M..ndelijklp vorydeting in zaal 'OP-SINJOORKE" van dê Vlaamss JEugdherbeÍg,
Eric Sassêlaan 2te Antwerpên (d.i. langs de SingeYElT, iussen uitÍit 4 en 5). Openbaar
vervoeÍ : lÍam 2 of 4.
19.30

h

gelegenhêid tot iransakties, idêntifikaiies, tombola, afspraken vooÍ privéeksku6i€s, raadplegen van de bibliÍeek, uitlsendiensl of... ger,voon esn
gezellig babbeltie... Als mingraalvan de maand waÍdon d€zs maand specimens
van rrrn €lesreÍ aangeboden (zie aÍtikel in dit nummeÍ).

20.00 h

Bruno is naasl een fossielen- en mineralenvetzamelaar ook een feNent goudpanner. De
Belgische Ardennen werden weldra te klein, zodat hij ook in de Frcnse Cevennes met
besloot hA een lange prospectiereis
succes op zo€k ging naar díl edel metaal. Votig
te maken doar Austratië, en er tevens deel tQ nemen aan het Australísche
Goudpannerskampigenschap. De concunenlia was a$taat de wedstriid spannend, de
uítstag vetiazingwekkend!! Vanavond doet hii U zelÍ het hêle verhaal uit de doeken . .

ia

V€ÍgadeÍing van de wv/lt<$oep e<lêls&,enkunde in hêl lokaal OmmêganckstÍaat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 toi 12.00 h.

Títeloaoina
Cerussiet tweelingkristallen in de slakken van *laígneaux, NamuL België. Venameling
R. De Nul, foto A. Emmermann. Zie aftikelwder in dít nummeL
GeonieLrys Z!(1), januad 1999
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Ondanks de tegenslagon van voÍig jaaÍ, de beksnds goocheltruk 'busie ureg",
oÍganisssÍt de MKA opniouw €6n reis naaÍ Tsiechië. We zouden minstens 25 lot 30
p€rsongn r|oeten vlnden diê d6z6 reis willgn mgemaken zodat ws zgker de
veÍplaaisingen kunn€n doon p6Í bus. Ds priis voor dezs reis is ongsv€er 16000 BF peÍ
persoon. T€Í plaatsê uoÍd€n w6 bogoleid dooÍ Tsjechen die de siluatie van de
vindpladsEn sn dê gêbruikon van do lokale bovolkino go6d konn6n. W6 ov€machten in
een hotel op basis van ovomachting zondsr ontbiil in 66n 2-p6rsoonskam€Í. H€l
avondmaal, h6t ontbiiten (zo!ví 20 à 65 BEF l) en pick-nicks ziin dus nog eÍra in dê
onkoslên to \roozien. Ovsmachisn in een 'l-persoonskamer is mogeliik, hst prijskaaÍtje
hieÍvooÍ is 6chteÍ ongeveer 22000 BEF in plaats van 16000 BEF.
Jong€ren kunnên aan doz6 reis deolnomsn op 2 voorwaarden :
1. Minst€ns í2 iaaÍ oud zÍn op da dalum van v€Ítrêk,
2. Bêg6l6id r,voden door een van ds oudeÉ of wstteliikê voogd,
Hot maximale aantal dêêlnemêÍs rrooÍ d6z€ r6is is 35 p6Íson6n, dê €6Íst€ 35 poÍsonen

4
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die inschritven EN het voorschot bêlalen kunnen dezg uniêkê belev€nis meêmaken. Als
er minder dan 25 peÍsonen inschÍijvon zal dê rêis ni€l dooÍgaan en krijgt u uitêÍaard het
belaaldg vooÍschot terug.
Omdai we de hotel en busrcseNatie vooraf moelen betalen kunnen na 14 fêbruari 1998
gsen annulati€s m€6r aanvaard worden. Na deze dalum kan u het voorschot snkel
terugkrijgen als €r een ÍeseNêlijst met kandidalen is, of als u zelf zoÍgt voor iemand die
in uw plaats mêegaat. Het voorschol bedraagt '10000 BEF per persoon, of 15000 BEF
indien u €En e€n-pêrsoonskamer wenst. De organisatoren (MKA en TOP-GEO) zÍn
uiteraaÍd nigt vgrantwoordolík vooÍ dê vondslen en... het weer !
Inschriiven is ook mogêliik voor niel MKA-leden, maar MKAIêden hebben wêl voorrang.
Na betaling van hel v@rschol kriigt u een bevesliging. Alle verdere inÍomatie wordt u
tijdig bezorgd. Hêl pÍogramrna kan aangepasl woÍden aan de situalie van vindplaatsen
€n/of het weer. Oo taal van de gidsen in Tsjechië is Duits of Engels. Indien nodig wordt
w€lvsÍtaald naar hel Nêderlands. De inschrÍvingsperiode loopl tol 14 februari 1999.
Een gouden Íaad ... SCHRIJF ZO SNEL MOGELIJK lN I
Bezorg het inschrijvingsformuliêr ondeÍtekend terug aan
Sch ijfstraat 81, 8-2020 Antw€rp€n.

de heêÍ Guido CORNELIS,

Prcgamma :
12 m6i

:
:

Reisdag met aánkom* 's awnds in TEPLICE in het Et4ebirge

net ovemaclting in

Teplbo.

Bezoek aan do bariet inddads Lahos/. In & namíddag gaan we ichting Roáoky nad
Labem waar we zeolíeten kunnen zoeken ol als altendieí Cinoveê (Zinnwald).
We ovehêchten in TeDlice.
14 mei
ln de voomiddag be@eken we het Nationaal museum in Praag. De red van ale dag gaan
wo "clen toerisí" uithangen in Phag. We ovemaclten in Jicin.
15 meí
ln de wormiddag bemeken we (h íeengrceve Smrci en ab víncldê sen Kozakov Doubravbe , & minemlen die we kunnen vin&n ijn agaaÍ (l4ttafts) en olivijn. ln de
namidclag fiêken we een wandelitE door de Boheemse bÀssen.
We ovemachten in Jbin of Kutna Hora.
16 mei : Heel de8 dag brengen we do6 in (h bekende mijnbotw*àd Kutna HoÊ. Als mogeljke
al<tiviteiten hebben we het mijnbowvmuseum , mihbotlwked< , bezoek aan een oude
nfuer$oeve. We @eken minerclon in Malesov ol Vladejovice, op deze vindplaatsen
kunnen we cle mínetalen inden van de typische skaÍÈ+aragenese.
We ovemachten in Kutna Hora.
17 mei
Hat zil er op. Weer een rcisalag, c!'eze mêal ichting Aftweípen.
13 mei

:
:

:

Het pÍogÍamma kan lichte wiizigingen ondeeaan t.g.v; dê toegankelÍkheid van
vindplaalsen. DooÍdat Tsjechiá êên land in volle opbouw is r,\loÍden storlhopen soms
afgegraven. NatuuÍliik willon wij er als de kippen bij zijn als een inleressanle slorlhoop
m€t bulldozeÍs \,!oÍdt ondsrsteboven g€draaid.

tngn,rltvlngalormu er : zle vdgende pagins

Geonie@ts

Z!0 ), januai 1999

)t

tnshrltvinrdormulief v@r d€etn,/'l€ am & rcit naar Ttiechlë. op ta tturcn aan
de h€€r Gui& Cqndia. Schiitu .t 21. &2020 AníwêrÊn
Neem

Udnummer
Adro.
Aaníat kamera I p€'rgp€,t
Aanírl kamerc 2 p€rsnen

I p.|.9,

vN&hot

BEF (zie hoger) wordt voor 14 lebruar
1999 betaald op bankrekening
28861U96 t.n.v. de

1................

12

heer Guido CORNEL/S,

Fís,

78

Sch,ÍrstraaÍ

21 te

2O2C

Antwerpen met vemeldíng "Reis Tsjechië 1999 voor XX
Dersonen"

D.íum

Handtekening

Dit pÍachtige Íotoboêk wêrd rêêds €erder in Geonieuws bespÍoken (VAN HEE, 1998:
Geonisuws 23(8), p. 199). Het boek had êan bêpêÍkl6 oplagê (1200 ox) €n w6Íd gêdrukt
op uiterst degeliik papier. 'Via via" kan ond6rgêi6kênd6 dit w6Ík waaÍschijnlijk aan e6n
eÍg scherpe pÍijs op dê kop tikkên. Gêzi6n het hisr gaat om 6en 66nmalig6 aankoop van
een zger beperK aanlal boeken, is dil geen gelt/ong samsnaankoop. Snel Í€agêrên is
dan ook de boodschap, wanl... op is opl De beschikbarè bookon v'rordên strikt volgens
datum van "inschriiving' to€gokend. Als U ook een exemplaar wil, aatzol dan niEt en
contacleeÍ onmiddelijk HeÍwig PELCKMANS (coórdinaten ziê binn€nkan Gsonisuws).

De bêlangstolling \roor dszs in hel dscambemummer van Geonieuws aangoboden CDROM was zo ov€Íweldigend dat hel bepsÍld aantal êxgmplaren onmiddelliik veÍkocht
w€s. Er wordt nu getrachi om een aantal exêmplar6n aan dezêlfde voorwaarden aan te
schaÍfen. Wel kan de priis (o.a. door êíra verz gndingskostên) hogeÍ uitvallen dan in het
voÍig aanbod. Dit $/ordt evenwel gêcompênseerd door het feit dat binnenkori 99n niouwe
vêÍsie van deza CD-ROM zal verschijnen. \Me dus zÍn naam heefr opgegsvsn aan Paul
Tambuyser koÍni autornatisch in aanmgÍting voor d€zo niêuwe versiê. GaamE nog evgn
geduld. We houden d6 bgtrokk€n l€don op do hoogt6.

Geonieuws Z!(1), januari 1999

OveÍeenkomíig dê sta[|.Íen \ran de Mineralogischê King Antr,r,eÍpen $/oÍden er op de
algeÍnene l€dênv€Íg€deÍing van fobruari 1999 veÍkiszingen vooÍ de Raad van Bsstuur
g€oíganis€êÍd,
l<andÍraturen vooÍ dê Raad van BesituuÍ dienen schriff€lÍk ing€diend te $tolden bÍ het
s€caÍariaat (P. Van don BeÍndenlaan '107, +2650 Ed€gêm) vóóÍ t1 jmuaÍ 19fN. De
kandidaten dienen €Íf6diêf lid van de veÍBniging lo zijn, hun lidÍnaatschapsbiltrage betiaald
te hebben op hêt ogenblik van de kandidaatí€lling, èn mogen g€en bestuursfunciie in een
analogs versniging uilo€fenen.
Op de algemon€ voÍgdeÍing (12 februaÍi 1999) hobbon ênkelde effedieve leden stemÍecht
(zis m6€í r€c€nte lijí in dit numÍner). ToelÍ€dondê l6d€n die alsnog efiedief lkl wsnsen te
r,rarden dienen èen *furíbluk anvraag te ÍÈhtên tot : secretark|at M.KÁ., P. Van den
Bemdenhan í07, È2650 Edegsm. Ten€inde íemgoÍ€chtigd te zÍn op de eerstvolgende
algeÍnsne wÍgadêÍing diênl d€ze aanvraag uiteÍlÍk op 31 Jnmd t999 aan de sec.el,aÍis
b€zorgd ts uprden.
U vindt de nodige formuliêíi€s in dit numrneÍ. Knip ze uit oÍ maak een

docopi6.

EfÍectiêve feden M.K.A. per 1112198

869 E 8..os
96 K g.l
77zl J g.sliacn3
3í8 P gêod6r
298 H Bcndêr
23il P Bloch
661 J Bol
282 A Boxst .ns
689 G Cla.ys
/í73 G Co.ncll3
152 P dH$€n3
í51 F tle.mr
1031 W D.mr
2O:l M D.n!d!

12 P O. Sbóp.Í
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8O2 G
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1A
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effediêf lid van
Ondergetekende (naam en
kandidaat voor de verkiezingsn van de Raad van Bestuur op 12
M.K.A.-vzw, steh
februari 1999.

ziÍ

Datum../../.

Handtêkoning
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OndeÍgelekende (naam en voomaam),
M.K.A. \zw, w€nst vanaf heden effec{igf lid te v'rorden.

Datum../../..

.

.

,

to€tredênd lid van

Handtekening
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Volmacht

Font .É.t
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tuí

$eÍ'sns /éenvË,gadá E
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gêtt,nêclíigdá te bêzoqer''
sccrdat's

ottd.lgÍ,íckande €an
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hd

6r M

h'dn

van
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voomaam)

effecÍiêf lid van
Onderg€tskende (naam en
M.K.A. vzu g€sf, hiêóij \,/olÍnacht aan (naam 6n voomaam),
'1999 gêldig le stemmen op oe
eÍfeclief lid ván M.K.A. ww om in zijn plaats op '12 ÍebÍuati
jaartijkse algemêne ledenvergadering van de Mineralogische King Antwerpen \zw'

Datum../../..

Handtakening

Volgend jaar kunt u - voor de 6lfde keêÍ al - meê op reis naar LavÍion Atlika'
of 21 mei
Griàtentano. [J kan naar keuze mee voor 1 of voor 2 woksn, met aÍreis op 1't
:
hel wordt
het.getuigen
kan
gel€genheden
bij
was
1999. VVie or bÍ een van de vorigê
huis
I We
naar
een prachligo ieis en u komt gegaranàeerd niet mel lege handen
17
ó"int!rà"i"ára is schÍjft oÍ tetefónéed naar de hêer Piel GELAUDE, Sini-Jansdrêêf
te 9900 Eeklo. tel. 09n77 'las0

on Ann
OD 18 novêmber'1998 werd Stijn gêboren, zoontie van onze medeleden Johan
D6 Baere-Vvindey. Van haÍte gefoliciteerd !
Geoníeuws 210),
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Volume # 3 van h€t Spaans€ 'tijdschrift" Bocamina ('l nummer per iaar) is verschenen
Dsze keer is het êen lhemanummer geworden over 'Yacimiontos de fluorita de Aslurias".
Het nummer telt 84 pp., sn is meer dan rijkêlÍk geilluslÍeord met prachtigê, z€lÍs períecle
folo's en andere Íiguren. Zoals de vorige aflevêÍingên is ook dit wêgr een slaaltje van
prêsentatie. Bocamina woÍdt uitgegeven door de Grupo Mineralogista de Madrid

Geihteress€oÍdên kunngn een exemplaar bestellen dooÍ ten laatstê op 15 januari '1999
550 BEF peÍ exemplÍrar over le maken op p.r. 000-0292704-25 t.n.v. Henri DILLEN,
Doomstraal í5 te 9170 SinGcillis-Waas. Als het bedrag laggÍ zou uitvallen dan vooÍzien
krijgt u het verschil uiteraard terug bij aflevering, als het (wat wij niet hopen) hoger uitvalt
betaalt u bij. De pÍijs geldt voor aÍhaling op de veÍgad€ring. Vvie het nummer
thuisgelevêrd wil krijgen betaalt 80 BEF meer (Belgià). Vermits d€ posttarieven
binnênkorl wijzigen (en wellicht niet goedkoper wordEn) is dit maar een vooÍlopige
schatting van de vezendingskosten ; voor hel buitEnland waÍdt men veÍzocht even
kontakl op t€ nemsn indien het nummer moet opgestuuÍd worden.

bÍ dit nummer van Geonieuws ontuangt u een exemplaar van dê catalogus van
de "Diamant- sn Edelstenenweek" die in oktober laatstled€n doorging in het Gaumont
centrum aan de Keyserlei te Antwerpên. Deze manifeslalie werd georganisEerd naar
aanleiding van hêt ls-jaÍig besiaan van dê Edelsienenfêdoratie. Ook de MKA stelde er
mineralen ên oude bo€ken i.v.m. edêlsteenkunde tentoon. D€ heer E. Vlêeschdrager
wordt hartêlijk bedanK vooÍ hel beschikbaaÍ stellen van deze catalogus voor de leden
In bÍlagê

van de MKA.

Uit divsÍse w€lingelichte bÍonnen vemamên we dat momenleêl van verschillend€ oude
bestsellêrs êen nisuwe uitgavg \/ordt vooóereid. Binnen één à twes jaaÍ rnag u onder
andgre een ni€uwê uitgave veÍwachten van "Les minéraux d€ Belgique", "Strunz'
Mineralogische Tabsllên" en "Encyclopedia of minerals". Begin dus alvasl le spar€n. ,
want het ziin alle dÍie "musts" !

En lusaondoor... onzo allcrboato
wenacn voor een

gczond. gcluKKig. on

stéén-rljK

tííí !
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beurzen en tentoonstellingen
Beunen
09.10
09.10

10
10

1È17

01
01
01
01
01

v6r

NL
NL

1Gl 7 0'l

2ï21

01

23-21 01

2}24 0l
29.31

30

3G31
3G31

3't

01
01
01
01

o'l

0115 02
0êo7 02
0607 02

07
07

't3-11

1?11
13-14

14

20-2t
20-21

21
21
28

n

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

NL

NL
USA

a
NL
NL

NL

NL
NL
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OBERURSEL/TAUÍ{US. Stdthall., Rathauspla€. 10-17 h. E4fbêurs.
DUON (2í). Palais d.s Congrès, Parc des Expositjons, Bd. dê Champagne. EeursROERMOT{D. Th.at.rhotêl Orang.íê, Kloostênwendplêin 12. 1G17 h. Bêurs (M-F-J).
ALPHEN AAl{ OE RU . Vogelpark Aviíaune, Hoorn 65. Bêurs.
COULOITMIERS (77). Théátre Municip6l. Bêurs.
SERLIÍ{. Gêmêinschaftshaus, Gropiussbdt, Bêílin-Buckorv. 1GlE h. BêuÍs (M-F-J).
oRLEAIS (15). Paíc d.s Expositions .t &s Congrès. Av. R. schumann. Bêurs.
MULHOUSE/OORNACH (6E). Sall. du Lerch.nbêrg, 11 ruê du cêrclê. $19 h. B.urs.
DRAGUIGÍ{AN (E3). Compl!x! Seint-Exupéry, Placc dc la Paix.
NIMES (30). Stad. d.s Costièr.s, Bvd. Péiphériquê-Sud.
ROTTERDA . Conc.rt- €n congrcsgebouw Dê Oo.lên, KÍuisplein 30.
VILLEMOMBLE (93). Íhéáf. G. Bressêns, 9, ruê Dêtouchê. Bêurs.
WlEt{. Bêurs (M-F). V€rder. iníormetie: aan te vragên.
HE GELO. Hotêl Van d€r Valk, BornsêstÍaet 40O (A1, êÍt 3O). 1017 h. BeuÍs (M-F).
TUCSOT{. Divêr!. locatics. Bêurs (l!l-F-J-E).
GUILIIERAI{D GRAI{GES (07). Sall. Agora, Av. Clêmlnceau. Beurs.
CHARLEROI. Palais dcs Exposirions, Avênuê dê I'Europc 21. 1G 18 h. Bêurs (M-F).
ZV\íOLLE, Broêrênkêrk, lchtêr dê Broêrên 1. B!uÍs.
DEI{ HAAG. Grotê kcÍk, Rond dê Grotê Kêrk 10. Bêurs.
SAlt{T-RlaUlER (t0). Abdij. Bcurs (M-F).
SEI{S (E9}. Sallê Volt irê, Sous lê Marché Couvêí. Bours.
CEGlilA (LD. Palazêtto dêllo Sport, Ía Napoll. Bêors (M-F).
ÉINDHoVEÍ{. Mot l Van dêr Valk, Aalstcrwcg 322. Bêurs. Í1
AOURG-EiIaRESSE (0í). P.rc dês êxposilions, rod. du Pont-drqin. BêufsBEAUMOT{T(83). Sallê dês fêtês. ruê dê I'hóiêldêVillê. 8.ur5.
LEIDEN. Gro.noordhall.n, Wlllêm dê Zwijgcílaan 2. 8êurs.
HUY. Hall Omnisports, Av. d.la Ctoix-Rougc 4. 1G18 h. 8.ur3 (M-F.r-E).
[UirEGEt{. Jan Massinkhá|, NlêlMê Dukênbu.gsêwêg 5. Bêurs.

Ddum ên/ol N6ats oncbr wotbchoud [kont.K..r
tC. O0 31 35 5824581, Lx 0O 31 35 58280101.

fl

fl

&

oBenlsalor wor mc.í aliuaL lnto,matia :

tlo.wd aLza l.u,zanna/',rtdaa ma, da gr!E{,,í. zorg yeord a.rnar'gfi',td n.ma d. t datíIh vm
Gcorrld/,|,. f.ot .ttk h v.r.nÍlÍ€.'ddtlkh.H ,rr, i'l'!**W 6 .L tuÈ'/t td v.n d. eagcv.n
V@'',h., ..n pb í. onda''' m.n otn ..n !'uÓ tc b.2ock n
wll U ..n korí'fl q L n.m.n
'|d.n
gagavars
q
,a
vartttrrwr.
Cagav.rf nb.L da
mat & dgar?/.aío'an cl da
aan m&n m',t'if
oty, nbÍ.n v.n buE n k.n U h, d. t n6a. g.v.lLn dGncn N hd..rnhd.d d d. nd*,L
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mineraalvan de maand
mimetesiet
rik dillen
Om veÍwarÍing t6 voorkomen : de Engelse teÍm voor mimelesiet is mimgtite. Met als
formule Pbs(AsOl)3C[ heeft mimelêsiet een lidkaart van de pyÍomoÍtietgro€p :

hydÍorylpyÍornortiet pb5[(AsOl)3OFíl

pyromorÍiet
mimolesiet
vanadiniet
hedyphaan

Pbsl(POr3CÍl
Pbs[(AsO1hC0
Pbs[(VO1)3CÍj
Pb3Caa(AsOa)3CÍl

Dezê gÍoep is op zÍn bsuÍt eên ondêÍdeel van de apatiel-pyromorÍietgÍoep, m€t als
algêmêne formulg

xdao.),41

X
Z
A

en hierin is

=
=
=

Ca, Pb; Sr, e.a.

P,As,V
F, Cl, OH, rizO'?-.

Pyromomet sn mimetesist vormen in bijna allg verhoudingen mengkristallen, en wanneer
P > As sprsekt men van pyÍomorÍiel, wanneeÍ P < As van mimetesigt.
De struktuur is, net als voor ds andeÍe leden van deze gro9p, hgxagonaat. Vergeleken
mêt hei isostruKurele apatiet is mimelesiet heel wal mindeÍ djk aan vormen. Meestal
komr een senvoudig hexagonaal pÍisma voor, beëindigd door een pinakoid (een "plat"
eindvlakie) of 6en hexagonalê dipyÍamide (aan beide uiteinden een ',punldakje,, in de
voÍm van €ên zeskantigê pyramide). Twgslingen komen zglden vooÍ.

Soms zijn de pÍismavlakken gekIomd, wat aanlêiding kan geven tot
bijna tonvormige kristallsn ; deze variëieit noemt men wel êens
campyliel, Kristallen zijn m66stal goed gevormd, maar klein (maximaal
enkgle mm), met enkel€ uitzonderingen (o,a.
Tsumeb).

€:È

\--\
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Mimetêsiot voÍÍ ook soms ovsrkoÍstingen, aaÍd- tot zslÍs poedgrachtige aÈêttingen, en
stÍalige tot botryoidale aggregaten.

De hardhêid is ongêveer ,l ([rohs). Met een densiteit van 7.3 is hel eon êÍg zwaaÍ
mineraal. SpliiMakken ziin bijna niei te zien, en d€ breuk is schaalvoÍmig tot oneffen, en
kÍistallen ziin vrij broos. Mimetesiet vertoont een vol- tot diamantglans, en koínt in alle
lint€n van g€el ov€r oranjerood tot bruin vooÍ. Zoldzamer zÍn witte, klsurloz€, gÍiisachtige
en zelÍs groenachlige kristallen. De streepkleuÍ is niel konmeÍtond.

Mimetesiel kan vêMard r.'/oÍdon mel vanadiniêi, maaÍ moestal kan m€n uit de
paragenese (aanwêzighêid van anders arsenalen) wêl opmaken of het om mim€t€siet
dan wel om vanadiniet gaat. Mimelesiet lnoÍdt gêvoÍmd bi hoge tempêÍatur€n als
secundair mineraal bij €Ítslichamen.
Mimetesiet is heel wat zeldzamor dan de bÍoortjes pytoÍnoÍÍi€l en vanadiniel, m.ur komt
wereldwijd toch op tal van plaalsên voor. We sommsn er enkêlê interessante op.

fn de Gírbe Cl.r., O!€twolí?cih, Dui.d'/'d komsn kleurloos-witte iol goebchlige
naaldjes voor, soms mel c€russiet, dufriêt, bindheimiet, stotsiel o.a. In mimetesiel van do
ClaÍa mijn is sieeds nogal wat As vervangên dooÍ P.

fn dE foodparaggnese van Prtka, Lavrlon, Grtokenland kom€n klgine, malu m@i€
mimetesislkÍistallelies \roor op galeniet, samen met wulf6nioi-Xx en carussiel-Xx.

De Dry Gttl MIne, CuÍrberlmd, GrooÍ.Brtlt nnlë is vooÍal beroemd om de

(P-

houdends) tonvormige kÍiíallon van de vaÍiàteii campyliel.

,ttexico telt verschillonde mimetesi€t-vindpbatsen, o.a. do San Francisco Mino, SonoÍa
Santa Eulalia, Chihuahua en de Ojuela Mine, Mapimi, Du€ngo.

:

De meest spec{aculair€ krislallsn kom€n ongetlviÍold van T.um&, NamlH.. D8€,J
werden hêldeÍgelg doozichtige pÍisma s tot 5 cm lang gêvonden. Hst minêraal koÍnt eÍ in
allê denkbaÍ€ klêuÍen en vormen v@r.
In Belgié wsrd voor zovêí wij wetên mimetssiel nog nooit in nduurliike goslêênlen
aang6lÍoff6n.
De benaming mimetosiet werd geihspirêord door het Griekse Frpqqg, "mimilis" wat
nabootsêr bêt6kent, met allusie op hei t€it dd hêt op o.a. pyÍomorÍiei kan geliiken. Het
wsrd al in 1748 bgschroven dooÍ de Zweódso ondetzooksÍ \ rallsrius, diê het "plumbum
aÍsenico mineralisatum" nosmd€. D6 naam mimêtesiei weÍd in 1832 bedacht door dê
Franse minsraloog S. Bsudant.
In het Ngdêíands spr€k€n wE van "mim6l6si6t", in het Engels van "mimêlitE'. Voo|al in
hêt Duits wêÍd hêt mineraal in de loop van d6 goschiodonis msl talÍiik€ Íantasieriike
namen b6dacht. zoals bv. GÍiinbleiers. Traubanblgi. Buntbleiez, Flockonez enz.
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De sDecimens die dezg keer als
mingraal van de maand ward€n
aangebod€n zijn aftomslig van
dê Rawhide mine, Mohave

Counly, AÈona, USA. Dit is
Een niet zo bekende mijn in de
HualaDai Mountains. even ten
zuidoosten van Kingman. In dit
gebiêd zijn er talrijke mÍnen en
miinijes diê vootal voor koper,

lood gn/of zilver

ontgonnen

werqen.

D€ mimetssietkriíalleljês

zijn

pÍismdisch, en klein maar fijn.
Op êlk stukje zitten honderden
lot duiz€nden kleine fonkelendê
kristall€ljes. kanaÍiegeêl on mol een uitgesproken dbmantglans. Op nogal wat
sDecimens zitl6n ook 6nkê16 tabulaire vieÍkante wulÍeniotkristalletj€s met nagenoeg
dez6lfdê klêur (w6l iets donkerdeÍ geel), 9n soms komt 9t wat blauwe chÍysocolla op
v@Í.

W

Jc palsic

Jc hobby ?

?

Je bcro€p ?

Welkom in de wereld van

NTERKRISTA
MINERALEN.TOEBEHOREN
Da- b aFl i ta! |
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beirels, sleenbewerkingsmachines) instrumenten (loupes, microscopen, Uv-licht, G€igeÍlelleí, kompassen, ultrasoonbaden), pÍesentatiemateriaal (JOUSI-doosjes, slandaaÍds,
soklels). enz. ...
INTERESSE ? Bel of schriÍ orrs \roor een gràÍs katalogus.
Ook w€lkom na telefofl'sche afrpraak in orze sho\/\ÀrDom.
V./lj zijn aanv,czig op mineralenbeuzen.

,t-rNrr-Rxtlslql]
,
_
í neÀEi tE$ai r.'d1È9-d'h.
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impressies van tsjechië,
20-25 mei 1998
a. schoonênvrolí h. margmandekker,
w. en j. bellemans
Het mag de Íedacleur van oen tijdschrift ook al eens moezitlen... een buit€nkans

:

twee

onaÍhankelík van olkaar (?) gêschreven veÍsies van 6en verhaal ov6Í senzelfde
evenement. ObjeclievoÍ kan het haast nist : het reisvêrhaal van twee lêd€n van een
Vlaams gezin en de feil€n g€zien door de ogen van lwee NodgÍlandse dêêlngemstors.
We hebben dan rnaaÍ de fêitên (letterliik) naast elkaaÍ gêzot. Zo zie ie maaÍ dat, hoewel
de Ene het plezant vindt, en de andaÍe l€uk, de gein (= lol) niet opkon, enk6l€ mo€ilÍke
mom€nten niet te na gesproken. EnÍin, lees zelÍ maaÍ hoe hol ver- en afligp...
Dit [alq€íd€r, Annelí€ an

llena.,.

ên zo z.gon Ylltm en Jeí de leiír'l...

t/yoàrcdfft Om zes uuÍ 's ÍnoÍgons v€rirek Op |9pertdag 20 mei I 998 trokken wii met
vanaí staiion Berchem mêt 2 busies í=
camíoneftenL het rode bestuurd door Guido
en hst witte door Sj€f, Haf slapend,
uitgezond€rd Guido en SjEf í= Jet, tijden
we naar het Oosten van 8€lgió, ondeMeg
nog een eenzame figuur aan de kant van de
weg Mc) oppikkend diê moê wil naar
Tsjechië.
Via de snelweg í= aufosÍr€de) schieten we
flink op. Om d€ paar uren wordl g€slopt
vooÍ hêt Íoken í= smoÍpn) van sigarêtt€n on
soms vooÍ hêl innemên van kofÍie enz. Na
DÍesd9n verlaten ws d€ grole wÊ9, de gÍens
oveÍ bÍ Zinnwald : mooiê damês langs ds
weg, een eÍra attEcliê vooÍ de rnannen.
In Teplica: r./aar is hel hotêl? De weg wordt
gêvraagd maar in welke taal doo io dat
zonder hulp van onze (lat€rê) gidsen?
lemand op de sloêp, ggassisteerd door aen
ander poÍsoon (dÍiehoog hangend uit hêt
raam), eên aantal belangslellendon Í,ond de
vrager. Na v66l armgezwaaiurordt 99n
Fngetje nogal haÍdhandig d€ auto uitgez€l
en de vader rijdt vooÍ ons uit dooÍ een
wirwaÍ van stralen, bochtên ên... gen mooie
íÍaat mel grole huizên bii een park. Het
paÍkêren van d€ auto op de binnanplaals
kosl wat mo€itê dooÍ een aanlal aan d€
gÍond vastg€liimde jongo ÍlotoÍiideÍs.
UiteindelÍk betÍsden ws hot huis waaraan

14

pêÍson6n in 2 minibusson naaÍ Tsjechië
op minêÍalenjachl.
H6l werd sen heol plezanlg reis en vooral :
er wsÍden heel ve€l mooig mineÍalgn
gevonden. De 66rste dag vgÍtÍokken wê om
6 uur's Ínorgens B€Íchsm Slíion 6n redgn
naaÍ Teplice, waar we Íond 'l8.00 uur
toekwam€n. In TeplicE maaKen wo ksnnis
met onzs 2 tolkon: JiÍl€ dis €€n hêêl klein
beetje Engels 6n Duits (sn goed
Tsjechisch...) sprak en nog een lweede gids
die wel good Duits (en Tsiechisch...) kende.
EeÍst ginggn naar hst hotel en vêrvolgens
ziin we in een reslau|ant d€ plaatsglijk
hapjes sn drank ês gaan proevên.
Tenslotle ziin we na dsza langê dag om
0.30 uur gaan slapgn (het zou niet de enige
lange dag woÍden ...).
'12
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hot tientall€n jaÍ€n achterstallige ond€rhoud
is aan t9 zien.

I
I

I

l

In een leuk Í€staurantie krijgen we 's avonds
onze pivo, halve liter glaz€n, vooÍ Belgen
waarscàijnlijk normaal, maaÍ vooÍ ons toch
even wsnnan. Na een voortÍeffelÍke maaltÍd
gn hgt afscheid van onze gidsen schuivgn
esn paar in kennelijke staat verkeÍend€
Tsjechen aan tafel. Daaóij blijK dat je na
Da vdgend€ morgên, na het onlbiÍ, waren
een aantal glazen de taal niêt hoefr te
we al to€ aan eên mussumbezoek in
kgnnen om elkaar te begÍijpên.
Krupka. Hier wargn voolal mineralen uit dê
streEk sn mÍnbou\,wverktuigen lê zien, maar
Ooaderd.g. Na een uitst€kend ontbií naaÍ ook allerleiandgÍs nalu u rhistorischê dingen
het mus€um in Kruoka. waaÍ we lÍols
uit de buuÍt. VErvolgens zijn we minêralen
gaan zo€ken in KÍupka. Onze 2 gidsen
rondgel€id worden in e€n uitstekond
vezorgd mussum met inteíessanle zaken
zeid€n dat het om 5 minuten !!€ndelen ging
over mijnbouw ên folklore. Een Luiks
ziin ovgr een afstand van zo'n 2 km. Het
ecàipaar, dat dê Íest van de dagên veel mel bleek echler megÍ dan een halí uur te ziin
ons optrekt, sluit zich bii ons aan.
en héélsteil. Maar het was de moeile
Op weg naar onze eeÍsle vindplaats, na het waaÍd. Hier was vooral Íluoriet,
parkeren nog maaÍ andêrhatue (?) km (ílink molybdsniet, cassiteriet, zinnwaldiet ên
omhoog). Eindelijk hakken (= kappen).
kwarts te vinden.
Tevrgden kloppend vinden we mooie
molybdeniet, kwaris, Íluoriet en zinnwaldiet In de namiddag zijn we naar Decin gereden
(?). Daama naar bovên voor ê6n mooi
om aan het rivieÍtjê in Dobranka z€olieten
(vooral natroliel, thomsoni€t ên analciem) te
uilzicht (hêt is êchteÍ mistig €n koud),
gn
binnen is het warm
zoeken en te vinden. Het waren hele mooie
wa hebbgn egn
goade lunch mst goubsh en no€dEls gn
mineralên, maar toch niet h€el makkelÍk te
vindên.
weer pivo. Er is gen winkgltje r./aar wg
meteen oÍEe slag slaan.
's Middags DobÍanka, een leuke vindplaats We ovêÍnachtten dan in M€dEngc, in een
vooÍ zeolieten: ndÍoliet. thomsonigt.
hotêl dicht bÍ de mijn "Kupferberg", die we
gismondien, siilbiel, hsubndiet, gmaliniet,
de volgendg dag zouden bezoeken. Hier
analciem en ook calcigt.
kwam onze derde gids PeiÍ erbij samen mei
z'n dochter (ze spÍaken beiden goed Duits
's Avonds naar de koude hoogvlakte (8í6
sn alwêêÍ...Tsi€chisch). Het'BechaÍovkameier ?) bit M€denec, €en leuk ond€rkomên syndroom' vond hieÍ zÍn eeÍste
in de vgóouwds barakken van de
nietsvermoedênd slachtoÍÍer : de iaÍige
mÍnwerkers. Petr (een van onz€
Hub6Ít. Het BachaÍovka-syndroom is
eigenliik gewoon ean moeilijk woord voor
begeleideÍs voor de komende dagen) is
intusson geardveerd. Hij verkbpl dat Hubert een kater die je kriigt na le veol Bêcharovka
iaÍig is : d6zê kÍiigt 6en glas 'lirnonade' r,vat (een Tsjechisch dÍankje - vêrmomd als
het egÍíe bgckgrowka-syndroom in de
limonade) te drinksn. Je kan dan niets
groop blíK te veroozaken. Vooral de
meeÍ binnenkrijgen en valt in slaap terwÍl z€
volgenda ochtend blijkt dit nog bij de aanblik vlak naast jê hoofd stenen kapolslaan.
van de spiegeleieron.

YzJdrg. D€ mijn in, veÍplichte
mijnwerksrsklêding (o\r6rall, sokken,
laaz€n, riêm, battêÍij/lamp en helm), m€t dE
lifr naaÍ 220 met€r diepts, snelheid 6 rn/ssc.
Geoníewts 2!!(1), januaíi 1999

Ondanks de hooÍdpÍn van sommigen ziin
wê da volgpn.b .lq toch met z'n allen de
miin gaan bêzichligên (ên ook nog een kl€in
museum). Wa mooslen €en ov€rall

Ook hler moet nodig weer gekapt worden
(magnetiet, andradiet).
's Middags de winkelvan TOP-GEO in
Têplice waaÍ de lokale mineralen gÍstig
afrrek vinden. Daama ons geluk beproeven
bij Paskapole (augiet). De busjes r4oÍden
gaparke€Íd en vÍfhondeÍd mateÍ v€Íderop
zoêkên we in de b6rm. BÍ têÍugkomst: waar
is de wittê ? wie heêÍt diê verplaatst ?
niemand. Dus dê wittê is wê9. Petr spÍngt in
de auto om de 'policie' tê waarschuwgn. De
politie verschijnt van tweê kanten, hefrige
discussie : wie mag wai ? We blijken op de
gÍens van twee d€partgmgntEn te staan.
UitsindelÍk ied€re€n mee naaÍ het bureau.
Leve de bureaucEtie ! D9 schade is to
groot voor esn gewone politie-agent,
wachtsn op de ch€f maaÍ die is aan hei
eten. Uren laigÍ gaat de eerste gÍoep
verder, gids Jirka voorop (via PÍaag naaÍ
Pribram). Het holel is veMitligd zodal we
nog naar binnen kunnsn, êten moetsn w€
echleÍ oD een andeÍ adres. Om half twaalf
zitten we aan ons diner. de anderen
aÍriveren een uuÍtje later en hebben al
gegeten.

aanlÍekken mêl bijhorende sokken,
boltinnen ên oon helm met een lampje.
Onz6 groep, sn nog andeÍe mensen, gingen
dan naaÍ bsneden met een hóél rappe lifi:
6Í/s. We moesten in iotaal200 m naar
bened€n ên deden er dus 33.33 seconden
oveÍ. Bengden kwamen wE in een donkere
gang waar we ons lichliê mosslen aandoen
om i€ts te zien. We hadden uiteraaÍd onze
hamers bij, en we zouden dê MKA niet zijn
als we deze niet hadden gebruikt : er was
magngliet, hoomblende €n calciet te vinden.

Vervolgens zÍn wo helêmaal teruggeteden
tot in TeDlicó om hier eerst de winkel van
TOP GEO (onzê gidsen) le gaan bezoeken
en er mineralen aan le kopen). Vervolgens
zijn we naar Paska Pole geÍgden om daar
naar harlêlusl augigt en biotiet ts zoêken.
De augistkÍistallen waren tot 3 cm gÍoot ên
zekeÍ nigt ÍÍpeilÍk te vinden. Aan dêze
plaats hebben we spiÍig genoeg ook een
slechte heÍinnedng : hieÍ is een van de
camionetten gsstolgn mel alle bagag€ van 6
dêêlnemers. VanaÍ loen ontslonden twee
ondorscheid€n gÍospen : de aÍmen, dis
alles kwií waren wat ze hgdden, en de
z.'F,ntag, Cyil deen, aan het ontbií mêe dat rijken, die alles wal ze hadden, bleven
hÍ jetlag heêfl vanwêgo de snêlhsid
hebbgn... Na ons nachlêlÍk bezoek aan hel
genom€n.
plaatseliik politiebuÍeau zín we veÍder
waaÍmeê PêlÍ Píaag hêêÍt
Petr
gereden naar PÍibram waar we nog 3 dagen
veÍd66ll vanaf dal momênt dê groêp in
zijn geblsven.
'aÍm6n' ên 'Íiiken'. Oe armen gazrn inkopen
do€n (lÍfgoêd, rnooie witte gymscho€nen ;
sche€rgorei is êr kênnelïk ni6t want do
Op z.íeÍd.g mochten d6 Íijken een
gÍoeien
baarden
dê volgênde dagen flink
museum bezooken in PÍibÍam, wÍ moesten
aan). Dê riiken gaan zich vêrmaken in het
inkopen gaan do€n: niêuw ondergoed,
musoum van Brêzovy Hory ên kopen ook
kousgn, zakdoeken, hêmden 9n broeken. 's
daar weer mineralen en andêÍe mijnMiddags hadden we afgesproksn om samen
obj6c1en. Voor de lunch tÍeffên ds ritken de te komen in een histoÍsche
armen w6êa in de oude mÍnwerksÍshgógrg, mÍnweÍkershorbeÍg waar we samen met de
vanaf dd ÍYlomont onza stamkÍosg.
Íijken zoudon etsn maar die lieten op zich
Middags
schacht
Lill
:
wachten,
mot als excuus "de aÍmen hebben
dê slorthopên van
's
fÍaaie sfaleriel, sideÍiet, galeniet, goothiet,
altijd honge|". Een ni6uw r,\,ood werd
kwarts en nigt te veÍgsten 3 voÍmen van
uitgevondsn : "hongeÍgeodê". In de
wulÍeniet (door Guido). 's Avonds na de
namiddag gingen we naar d€ Lyll-schacht in
pivo en het eten krijgl Guido ziin fsl
Brozow Hory waar we op de storthoop nog
begeeÍde mijnweÍkeÍslamp, woÍden VVim en vêlo minsÍalen vonden.
wij gestÍiK voor Geonieuws en pendelt Petr Die avond werd eÍ stevig gsdÍonken: de
tussen hsóêÍg en slaapplads.
rijken om eon antioko mÍnlamp, de aÍmen
om het veÍdriet ie veÍdrinkên. Nadal wÍ
gssn bier m66r kÍ€gon begonnen wij ook
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Zond.g. EêÍst mineralen, daama ontbijt.
Vervolgens Vracnice, sioÍthoop Alexander,
waaÍ niet zo veel gewerkt wordl (oozaak :
beckerowka-syndroom?)
's Middags uraniumstorthoop (schacht 21),
waaÍ we opgewacht wordgn door een
plaatsêlÍkê vgzamelaaÍ, die voor ieder van
ons aardige slukjes met zilver heeft geEapl.
Na een uurlje zoeken mel deze vezamelaaÍ
mee naar zijn huis, waar hij mineralen uil de
omgeving in alleÍlei prisklassen lê koop
heefr. Daarvan wordt weer gretig gebruik
gem4rkl.
's Avonds een varkentje van hêt spit
aangelengd met pivo en beckerowska met
luÍka.

aan de Becherovka en zou het geliknamige
syndroom opni6uw toêslaan.
Op zondeg Íeden w9 naar Vrancice, waar
een oudê oveÍgroeide storthoop ligl. Daar
werd o.a. calciet gevondsn dis mooi rood
fluoresceeÍl, en kwarts 6n goethiet. 's
Namiddags zochten we de storlhopen van
de uÍaanschacht 21 van Pribram op. Hier
vonden we calciei, kwarts, zilver, pyÍrothien,
pyriet en uÍaniniei.

's Avonds werd er afgesproken welke armen
loch met ds rijken naar huis mochten en
wêlke aÍmen met de gids mee mochten.

Marndag. Kwart voor zeven veÍtrek zonder
ontbijt. Er werdt afscheid genomen van
Tsjechiè (niet te geloven)... met een ontbijt
in MacDonalds. We komen allemaal veilig
lhuis, aÍmen en rijken, de armen dank zij de
vooíreÍfelÍke medeweÍking van onze
gidsen Petr en Jirka.
Ondanks tegenslag waren hêt fine dagen,
Ondertussen werd afgêsproksn om volgend
jaar terug naar Tsjechië t6 gaan.... 't ls le
thuisblijveÍs hadden ongelijk ên dê
HollandeÍs gaan de volgendg keerzo weeÍ hopen dal we dan met egn gÍote bus rijden
met de Belgen meg (Belgen zijn gazellig en
houden van lgkker gten en drinken).

lnternationale beurs van mineralen en fossrere''
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sclaigneaux en zijn miskende juweeltjes
deel 2
r. de nul
h. reynders

l.

Inleiding

Zoats beloofd in ons eeÍste arlikê|, verschenen in Gêonieuws 23(5) van mei 1998,
beschÍiiven we de svolutio van onz€ verdsÍe zoêktochten 9n \,ondíên. De positiêve
reakties die hebben bijgedragên lot de oplossing van ênkele vraagtêkens, hebben ons
gemotiveeÍd om de geschiedonis van deze vindplaats verdeÍ uit 16 zoekgn. HieÍov€r zal
een apaÍi aÍiikgl vsÍschínon in êên van de volg€nde nummoÍs van Geonieuws. We
verklappen alvast dai ws zÍn kunnen toruggaan tot in de prehistoÍie I
We gaan êrvan uit dat de lezer hel eorste artikel (gÍondig) heen dootgenomen, zodat we
d6 vooÍgaande beschÍiivingên niêt meer hosven ovor tê doen. We zullen ÍggelÍnalig naar
dat artikel verwijzen : dit houdt in dat d6 nummeÍing van onze mineÍalon ge$,oon
dooÍloopt.

2. Evolutie van de \rÍaagtêkena
12 Een gezegde luidt: dê aanhoudeÍ wint ! We hebbên

toch een kÍistaltekening ge\ronden die beantr,voordt aan
deze anglesiot-habitus. Als illustratiê ê6n foto.

58.1

Het spêcimen bEschreven ond6Í dit nummeÍ is goethiei
lr9arvan Íeeds een foto vgrschênon is in hol vorigg
artik€l (foto í2).

58.,f Totaal onvêrwacht bleek bÍ een

nauwkêuÍigêÍ

ondezoek dal €r toch smithsoniel in onze vezameling aanwszig was zonder dat
we dit wiíen.
Pas na hot bêkiiken van do dia weÍd duideliik dat de griisgolê schootuormige
kriíall€tjos pêríokte smithsoniêlios zijn.

58.11 Dit sDecimên hêeff zoals ws vooÍspeld hadden voor vsnassingen gezorgd. Zie
verdeÍ bÍ d€ beschÍijving van nummer 65.

3.

NieurÍv€ vondaten

12

Sfal€riêt

ZnS

SulÍidon

Er bevindon zich enksle sp€cimêns in onze vezam€ling dis z€kor de naam sÍalerist
Ínogen dragên. Wo durvsn dit íell6n om ds volgendê rodenen :

18

PeÍíoci g6voÍmd6 (kleine) donkor bruins kÍistallstjos m6l vetglans.
Temidden van zinki€tkÍistallen, waa usssn ze mooiopvallen'
Analogie met Íoto s van sooÍlgolike specimsns, aÍkomíig van andeÍe vindplaatson
Geoniauws
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Enkele meÍh aaÍdige combinalies mel sfaleriot

-

:

Kristallen naasl zifuer.
Kristallsn waaÍ zeer kleine cuprietkÍistallotjes zÍn op gegroeid.

BÍ de

meêste van dezo spêcimens
beksnnen.

45

is geen spoor van enig andor zinkmineraal te

Ak€Ímani€t - gêhleniêl reeks

Dit pÍimair slakkenmineraal dat ontstaat tÍdêns het aíl(oelen van de slakken, komt op
sommige plaatsen tamelijk fÍequenl voor. Wê zijn zeer kritisch geweest en hebb€n enkel
de glasheldor balkjes hi€ÍondeÍ gekbsseeÍd. Glasholder€ €xemplaren zijn zeer zeldên te
vinden ; we hebbên slêchts enkele spscimens in onze vêzamêling.

,16

Posnjakiet

Cu,l(OH)6(SO,l).H2O

Sulfaten

Dit mine|aal is op zichl niet te ondêrscheid€n van langiet oÍ
wro€wolfêist en daaÍom is hst aan te radên het hoofdstuk langiet met
do beschÍijving van dit mineraal (en foto 8) door le nemen alvorens
verd€r te lezen. Een juiste determinalie is enkel mogElijk via chemische
analyse of via X-stralendiÍfraclometrig.
Ds lezer begriipi onmiddêlijk dal we ons mei hEt uitspreken van de
naam posntakist op glad ijs begeven, Dê kritikus hoeff zich niel in de
handen iE wrijven om ons eÍop le wijzên ho€ dicht de chemische
formules bÍ elkaar liggen. Tweê van dê dri€ zijn hetzelfde : langiet en
wÍo€wolÍeiet ziin immers polymorÍên. We vermelden ze hierbÍ. In het
eerste aÍtikel is eÍ in d€ Íormule van |angiet een drukÍoutje gêslopen,
hi6Ím66 is dit dan oveneens Íechlgezei.
De chemische formulês

:

Langiet

Cu.(OH)r(SOr.2HrO
Cu.(OH)6(SO,.H2O
Wroewolfeiel Cur(OHh(SOr).2HzO

Posnjakist

We plaatsen de kristaltekeningen uit het tÍdschrn Lapis (zi6 rêÍêrenlies ondeEan) naast
de foto's (foto 8, vorig artik6l) van onze vondsten. \Me zich geroepen vo€lt mag zich als
vÍiMlligeÍ moldon om êên óntgonanalyse te venbhten. Moeten we hel waord 'miskende'
uil de lilelvan het aÍtikêl "Sclaignêaux en zijn miskende juweeltjes" veÍwÍde.en ?

5S

Limoni€t

FeOOH.nHTO

HydÍoryden

Dit is in fêile goên minêraal, w€nl het gaat om €€n mengsel van Fè{ryden/hydÍoryden
dat meestal zo goed als amorf is. Do naam is afgElsid uit hei Latijn, limus, m€l als
betekenis sliik of Ínodder, en het komt tam€lÍk fÍequent voor in de talrijke iizenijkê
sbkken. Hel is 9en onopvallend mineraal omdat dê meests vezamelaars uit zÍn op
mooie kÍislallen. Wllen we hel mineÍal€nbêíand van Sclaigneaux volledig voorstêllên

dan ínogen we limoni€t niet vergelen, In h€l vêÍleden waren er talrijke iizsrmijnon in dê
omg€ving, en afualpodukten w6rdên in Sclaign€aux gestoÍi, zodat er o.a. de volgênde
€rtsminoÍalên te vindên zïn : go6thi6l (14), Fê-concroiies (5'l), lepidocrociet (41),
psêudomorfose pyrhotien naaÍ goelhiet (48), hêmatiot (60) en materÈal met da :waÍle
bolletjes" (56).

Geonieuws

2!!(), januari 1999

19

Deze samenvatting is wellicht niet volledig en niguws ijzermin€ralen zullen zeker nog hei
daglichl zien op de uitgestÍoKe storthopen.

60 Hemaliet

F62O3

Oryd€n

Het is niei veÍuandeÍlijk dat ook dit iizêrminoraal voorkorÍÍ in de slakksn te Scbigneaux.
Wig niet gsno€g kan krijgen van ijzaÍeÍtsên Ínoêt zekêÍ de storthopen vsÍkennen van hgt
nabuÍige Puits St. Rsmy of de beschÍijv€nde minoralogie van deze vindplaats
bestudêr€n. Ook dit mineEalveÍdient, ondanks zijn onopvallend uitsicht een plaats in de
vetzameling van Sclaignoaux. Tol nu toe hebbgn ws geen hematigtkriíallen gevonden
en om eoÍlijk te zijn veÍwachten we dit ook ni€t, temo€r omdal deze ook niet aanwezig
zÍn in het nabuÍig6 Vezin.

6l

Zwartq haÍige bolleljes, st€rk glanzend.

Dit mineÍaal komt sieods voor in d€ nabíheid van iizermineralen maar ook zink is niet ver
uit dê buuÍl. Begelsidende mineral€n zÍn oa. vivianiet (poedeÍig), smithsoniet, goethiet,
limoniêl of hemaliet en zelfs pyrÍholhien wat zich meestal snel oÍnzet naar go6thiêt.
Het komt nigt fÍsqugnt vooÍ ; in onz€ vezamaling bevindsn zÈh slechts 66n achttal
spocimons. Ze zÍn welopvallênd omwille van de kleur 6n de glans. Wo v6Ímo6d€n dat
het hiêÍ gaal om een hematiÊtvariót€it ; wie kan ons helpen ?

63

Appelblauwgroen€bolletjes,vetglans.

Tijdens ons gericht zo6kên naar zinkmineralon in h6t vooriaaÍ van 1998 vonden we een
aantal slakken waarop appelblauwgÍosno bollotjes voorkwamen, steeds zeeÍ opvallend
en met 66n vetglans. Begeleidend€ mingralon zirn o.a. cupriet en sloclÍs óónmaal
seÍpieriet. D6ze bolleljos doen ons sterk denkên aan aragoni€i. Het is êcht6Í do f€l
lichtgroene kleuÍ die ons têo€nhoudt om hieÍ een oiiketie to pladsên mel d6ze naam.
Zou hot smithsonist kunnon zijn oÍ een andsr zinkmineraal ?

6,1

Vraagteken

Een sooÍlg€lijk mineraal als het vorigê is ond€r dil nummer gekbsseerd. Het is echter
veel klein6Í, minder opvallend sn koÍr í66ds voor in ijzeÍriike slakken. W€ veÍrl|oeden
dat hêt hi6r gaal om sen psoudoÍnoríos€ van vivianiet naar go€lhiet. Dil veÍmosden
wordt gêstaafd door ds klêur: blauw.gÍ,oen neig€nd naar gÍiis. Naar anabgio m6i het
voíige heefl het ook e6n volglans. Op óón specimen, aftomstig van d€zelfde slak is een
fletsblauwo vaÍiants t6 zlen. H66fr 6r nog iemand zulk een spgcimen in de vazameling
en hêefr die vezamelaar Enig ldee van wat h6t kan zijn ?

65

HemiÍnorÍioi

znil(OH)2(Si2O7).H2O

Silft:atên

Dit minêÍaalwaar ws lang geen raad m6o wislen, vondsn ws reads tijdsns éón van onze
oorsle kaptochten naar d6zo vindplaís.
H€l gaal hier om glasachlige botuoÍmige aggÍegalen, opgobouwd uit staalies, mêt €en
vlakko bsóindiging. Dit spocimen is in het aÍtikel oveÍ Sclaigneaux van Geoniouws (mei
1998) bescfirev€n ond6r nummer 58-í í €n was toên egn óónmalig€ \,ondst.
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Dat hemimoíiel voor Sclaigneaux geen onbek€nde is bewijst de
vermElding in "Les Minéraux de Belgiquê". EÍ wordl melding
gemaakt van de vindplaatsen Vezin en Sclayn. Beide plaatsên
liggen in de onmiddelijke omgeving, en erlsen van de ijzermijn te
Vezin, weÍden verwerkt te Sclaign€aux. Dat dit mineraal lang als
een vraagteken werd gêmorkt komt wellicht door h€t feit dat tot nu
toe geen enkel silikaatmineÍaal van Sclaigneaux beschreven werd.
We wistên z6k€r dat we de volgends mineralen konden uitsluiten :
Glps heêÍt nooit zo een pêrfekte vlakke beëindiging en verloont
9€n lenglestreping. Á.,g/eslet is nooit opgebouwd als bolvormige
aggregaten bestaande uit staaqes. Smithsoniet hêefl een
kaÍakteÍistieke kristalvorm, vooral de opmeÍkelijk vlakke
beëindiging vall op.
Pas einde mei 1998 verlegden we onze grenzen naaÍ de naburig gelegen vindplaatsen,
zoals Haie-Monet en Puits St. Rêmy te Vezin. Deze bside mijnen zijn immers nauw
veÍwant met de slorthopen te Sclaigneaux. Toen we le Haie-Monet soorigelijke
kÍistalletjes vonden konden w€ onze vraaglekens, ondeÍgebrachl ondeÍ nummer 58-'l'1,
klasseren ondeÍ êen niêuw nummer mêl de naam hemimorÍiel.

66

FeloEnje kristallên opgebouwd uit parallellê plaatj€s.

Hêt mineÍaal dat hier beschreven wordt beslaat uit fel oranie kristallên, doozichtig en
opgebouwd uit paÍallêlle plaatigs. Dezê, tol nu toe, enige vondst dateerd van 11 mei
1998, en b€vond zich in een wit bÍokkolig aggregaat. Gelukkige waren in deze concÍelie
meerdere kristallsn tErug le vinden.

67

Dolomiet

CaMg(co3)2

CaÍbonaten

In het boek "Les Minéraux dê Bslgique" wordl dolomiet van Sclaigneaux veÍmeld,
waaÍvan dê beschrijving vrÍ goêd oversenstemt mel onzo specimens. Eerlijkheidshalve
moelen ws wel to€geven dat h€t mogelijk om ankeriet gaat. Ankeriet vormt een Íeeks
mei dolomiet.

68

MaÍkasiet

Fe52

Sultiden

Alho€w€l dit mineraal zeer frequent voorkoml in de nabuÍige slorthopen tê Haie-Monet is
het zeer zeldzaam ie Sclaigneaux. Tot hieÍ toe is er maar óón snkel specimen maÍkasiet
in onze vezameling. Voor een uitgebreidEÍe beschrijving van dit mineraal kan bijgevolg
worden voÍwezsn naaÍ de vindplaats Haie-Monet.
De mÍn tê Haie-Monet werd ontgonnen voor dit mineraal. Ds ertsen werden veÍwerkt te
Sclaigneaux. Daarom is het niet verwonderlik dal dit mineraal er terug tê vinden is.
Wanneer hel om massi€Í materiaal gaat zonder zichlbarê kristalvlakken is dit mineraal
gemakkelijk te verwaÍren mei pyri€i waarvan hst een polymotí is.

69

Gê16 hêxagonale plaatjes

Slechts egnmaal hebben we een harde slak gevondên waaÍin kleine holten gevonden
werden die bekleed zijn met een wit poedêr. Hierin vonden we Íêl gele doozichtige en
glanzende hexagonalê plaatjss. Soongelike vondsten h€bben we gedaan le TrieuKaisin in senzolfde soorl gesteênte. Van dit mineraal vermosdsn w€ een naam en een
Geonieuws Z!(1), januarí 1999

chemische foÍmule, we durven dit echt€r ni€t ondgÍ dsze naam t€ v€rm€ldgn zonder dal
êÍ oen ondezo6k op do spocimen van Sclaigneaux is v€rÍict{. Wanneer ws hièÍvan 66n
paar eÍra exêmplaren zouden vinden vÊÍhuist er uileraard sgnlj€ naaÍ CharloÍoi, en w€
hopsn dan op sên êvgnluolê analyse.

70 Cuprietboompios

Cu2O

Oryden

curpietvaÍióteit chalcoiÍióiet, behoÍen lot onzê \rondston ook
cuprieidendrieien. Het grcte v€rschil met chalcotÍichiêt is dat d€zê specimens niet zijn

Naast

d6

opgebouwd uit haaks vergÍoeide naaldj€s maar det het hiêr duidolijk Íode boompies zijn,
waaÍvan de takies onreg€lrmtig zijn vergÍoeid, Dí h6t om 66n voÍwoíing gaat van
dondÍisch kopeÍ laat go6n twijfel.
71

Bomiet

CuSFeS4

SulÍden

We hebben slechis óón specimen gevonden in de hog6Í O€log€n sloÍthopen, waaÍvan
wE veÍmo€den dat h€t bomi€t bevat. Het is eigenlijk ni6t voíwondoÍlijk dat ook dit
matEriaaltot de vondst€n kan behoren, gezien h6l v€€lvuldige vooÍkomon van gedegen
koper en iizersbkken.
Het is een onopvallend mineraal en de irÍisor€nde veÍklouÍing kan ook op and€rê
materialen ontstaan dooÍ oppèMakkig€ oxidati€.

72

Heldsre heEgonale gÍo€n8 plaatios

We hebben al heel wal gokl€uÍdo hongonalo pbatj€s van Sclaign€aux in onze
vezamêling, nl

:

blauw-zwart
zrd€Íi

ryaanblauw
fletsblauw
smaragdgÍo€n
kleurloos

0,6

08

40
5,1

geel
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covellien
pyÍrhotien
langi6i
schulênbeÍgiet
chalcophylliet
hydÍocsrussiet
onbekend zinksultaat ?
?

Tot nu toe hadden we nog geen gbshsldeÍ€ gÍoan€ hexagonalg plaatjes gevonden.

Ze glar|zen altÍd steR, ze zÍn doozi;hlig en veÉonen êên stÍ6ping, net

zoals
groonachtigê
hydÍocerussi€I. Volgens d€ literatuur komen
corussiet en hydroc€russiel
wel degelijk voor. We hebben hieÍvan lot nu loo êcht€r g66n voorbeeldsn kunnon
vinden.
Hel mineraal is ste€ds lerug te vindsn in Ímssievo slakkon in de nabijheid van conn€lliol
en sfaleÍiet. ZE vormen nooit gÍoepiss, maar altiid solitaiÍ€ kristallen.

73

Ac€nthiêt

Ag2S

SulÍidEn

Dit minoraal is polymorí m6l argêÍÍi6i. H€t kán o.a. govoÍmd $roÍdsn dooÍ rekÍistallisatie
bii ê6n tomporatuur lagóÍ dan 177"C uit aÍg6nti6t, on voíÍÍ zo soms pseudorpÍÍosên,

Het verloont m€estal g€bogen en ongsliike vlakk€n 6n kan uilgíoêien tot mode
dondÍi€tên van m6erder6 millimotaÍ. Een foto diê ov6Ís€nsl9ÍrÍ mel oÍE€ vondst r,toÍdt
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weergegeven in hot boek "Mineralien und Fundstellen Deutschland, Teil 2", p. 116.
Hel veetuuldig vooÍkom€n van mooie zilverkrullen in dezelfde slak bevestigt ons
vêÍmo9den dat hêl hier om acanihisl gaat.

4.

Tot slot...

We bêseffen dat dit veÍvolg saai kan overkomen omdat we de lezer overvallen mel veel
vrÍraglekens en onvollêdigheden. Dat dgze vindplaals zoals elke andere vindplaats van
slakk€nmineralen ste€ds voor vÍaagtek€ns zal blijven zorgen leidt geen twÍfel. VooÍ
sommige vezamglaars is dit esn uitdaging, vooÍ and€rên hebben deze mineralen geen
waaroê.
Sclaigneaux is een van de laalsle vindplaatsen in B6lgiè waar het vollediga gezin zonder
gevaaÍ zijn hobby kan uito€fonen. Men vindt êr altijd w€l iêls, en de volhaÍdende zoeker
zal ook thuis nog v€rdeÍe ontdekkingen doen.

WÍ danken Alberl Verc€mmsn di6 ons belanggloos een stukjo galêniot ter beschikking
stalde.

l Ii

stoppen voorlopig met zo€kên te Sclaignaaux, we hêbbên êr veel plezier beleefd en
eÍ veel door goleerd !
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