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mka-kalender

v 5 november í999

Maandetijkse vergadeÍrng in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint.Job-
inrt-Goor. om 20.30 h.

"Nooryegen'
door do heer Jen Slbasen

Deze avond neemt Jan Sibtsen, edelsteenkundige en doorwinteft MKAJid, ons mee naar
het verre Nootwegen, waar er nog steeds ruimle zat is om zelf mineralen te zoeken en te
vinden. Na enige uitleg over het land zelt, zullen er tal van vindplaalsen en specimens
besproken en getoond worden. Jawel, de specimens zullen werkelíjk van hand tot hand
gaan ! Het wordt drc een wij interactieve spreekbeuft, ídeaal om je kennis over mineralen
aktieÍ uit te dieDen.

V í2 november 1999

Maandelqkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoer : tram 2 of 4.

19.30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een gezellig
babbeltje... Als mineraal van de maand worden specimens van srncosiet-)O(
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.00 h

Voor de trouwe Geonieuws-lezers (en dat zijn er gelukkig heel wat) hoeven we deze
spreker niet meer voor te stellen. Reeds drie artikels pleegde deze gedreven vezamelaar
over zijn Íavoriete vindplaats en omgeving (ceonieuws 23p), 108-128 (1998), 24(1), 18-
25 (1999), en 4(5), 101-111 (1999). Combineer deze passie met de prachtige día,s van
Axel Emmermann (we bedoelen, día's doot hem gemaakt...), en je hebt een avond die
níet meer stuk kan !

Titelpaoina
Golden Reward Cyanide Mi , Deadwood, South Dakota, USA. Foto uit de Fielder
co ection, Archives, Deveraux Library, South Dakota Schoolof Mínes. Zie het aftiket over
sincgsiet verder in dit nummeL
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Zalerdao í3 november í 999

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Ondetwerp : Radioactiviteit, Dat heel wat mineralen rcdioaclief zijn ís ons wel bekend
en het is dan ook niet te verwonderen dat ook enkele edelstenen radioactiviteit kunnen
veftonen. We vedellen op deze vergadering wat radioactiviteit is en welke edelstenen er
zoal radioactief (kunnen) zin. Bad Heymans veftelt ons iets meer over de Geigefteller,

ztn constructíe en gebruik.

mka-nieuws

v ên aanbod

Te koop:zaag- en cobochonmachine Loíone model LU6X;een Ultratech ên

een lmahashi facetslijpmachine. Kontakteer de heer G. Dossche, RamstÍaat 7,

2018 Antwerpen. Tel.03 235 '1301.

Te koop gevÍaagd : tweedehands zaag- en/oÍ polijstmachine in goede staat, voor
grote mineraalspecimens. Kontakteer de heer Domenico Larosa, tel. 089 77 1568.

Pê|Ëonalia

Jurgen Claeys (zoon van ons
30 augustus 1999 een zoontje,
de nieuwbakken grootouders !

èld 2000

medelid Georges Claeys) en BÍigide
Robin. Wí feliciteren van harte zowel

Dekeyse. kregen op
de trotse ouders als

De leden worden vezocht hun lidgeld voor 2000 over te maken. Gelet op de buitensporige
posttarietuerhogingen, in het bijzonder voor vezendingen naar het buitenland, is de

ledenbijdrage lichtjes verhoogd voor het binnenlands lidmaatschap (50 BEF) en aets meer

voor de buitenlandse leden (equivalent van 100 BEF).

. Betoische teden; In bijlage vindt u @e overschrijvingsformulieren voor uw lidgeld

2OOO Gelieve het Íormulier te gebruiken dat op u van toepassing is (andividueel of
gezinslidmaatschap) en het andeÍe onmiddellijk te vernietigen (zo betaalt u geen

twee maal l). Bezorg het overschiivingsformulier vandaag nog aan uw Íínanciéle

instelling zo vediest u het niet uit het oog (maak desgewensl gebruik van de memo'
datum) !

. Nederlandse leden: Gelieve uw eigen overschrijvingsíormulier te gebruiken en !l,]]!
g@!e|d gebÍuik te maken van de Nederlandse postgirorekening

. Andere landen : Gelieve uw bijdrage over te maken y4L-)44!_1@!lbA voor de

Ggunstagde, bij voorkeur door middel van een internationaal postmendaat of
doorstreepte Eurocheque (te richten aan M.K.A., A. Schoenmaekers' Marialei 43'
2900 Schoten).
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De iets hogere ledenbijdrage voor burtenlandse leden is volledig toe te schrijven aan de
hogere verzendingskosten van Geonieuws. Leden die voor 1999 een gezinslidmaatschap
betaalden, vinden achter hun lidnummer de code'G'(op lidkaart oÍ Geonieuws omstaot
Leden toegetreden na 1 september í999 djenen geen bijdrage meer te storten

De secretaris en penningmeesteres hopen dat u snel en alleszins vóór 25 december.l999
uw lidgeld zult betalen, waardoor u hen veel extra werk zult besparen I

Belgió Naderland Andero landên

Indlvldueel
85I' BEF

gozln
íO5O BEF

lndlvldueel
57 NLG

geztn

68 NLG
indivldueél
íO5O BEF

go2rn

I25O BEF

ovgr te makan op
bankrekoning

789-5809102{í

oveÍ te makon op
Nederlandse

poatgiÍo.ok€ning
5í 9í í0

internatiqnaal
postmandaat oÍ

doorstroepts Eqrochêque

tn.v.
MÍnêralogischê Kring Antwerpen

Marialei 43 8-2900 Schoten

t.n.v. l$,K.4.
A. Schoenmaekers

IílaÍialoi 43
8-2900 Schoton

mêt vomeldlng van lidnummel en naam

Ter informatie :850 BEF = 21 07 EUR, 1050 BEF = 26 03 EUR, 12S0 BEF = 30 99 EUR

ilINENAI.EN.FOSSIELEÀT
Je hobby ?

Welkom
Je passie ? JG b€ro€p ?

in de wereld van

Oeí b arÊcl È *ri I

Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbeweÍkings-
machines) instíumenrcn (loupes, microscopen, UV-licht, Geigerleller, konl-
passen. ultrasoonbaden). presenraliemateriaal (JOUSI,doosjes, slandaards.
sokkels), enz. ...

INTERESSE I Bel of schrijf ors voor een gratjs katalogus.
Ook welkom na telefonische aBpraak in onze showroom.

Wtj z4n àànwczig op mincraienbcuzcn.

. NrtnrnrsnL. ËeÀft ]ogaicN.'-'',--;;;:
Olmonlaan I

3O5O OUD#E\,€RIEE
fE .f*Ot 6/1O.65.3t

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN
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beurzen en tentoonstellingen

gcun.n vóór 2O/11/1999 : raadplc.g h.t vor''ge runncl van ê.oni.uvs op pp. ló8-17t.

cz
GB
NL

06-07 11

20 11

20 11

20 11

MOI{ÍIG},IY-LE-TILLEUL. Foyer Culturel. 9-18 h. 8gÉbeurs.
OSTRAVA. Oslrava PoÍuba. Beurc
HAYWARDS HEATH (Sussêx). Clarr Hall, PeÍrymounl Road (bit slation) 10'16 30 h
zwu DRECHT. Develsteincollege, Develsingel. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).

<henk.veÍhoeckx@wxs.nl, - J zie advertentie,l

20-21 11

20-21 11

20 21 11

20,21 11

20-21 11

20-21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

21 11

26 2A 11

26-28 11

27 11

27 11

27-28 11

27-28 11

I

D

D

D
FIN
B
D

MILANO. CRAL del comune di i,lilano bij salone PaÍocchia S lv4êíia Goíetir via
lvelchloÍe G|ora 193 Beurs (N'l)

OBEROLM {Mainz}. Ulmenhalle 10 17 h. Beurs ([4-F'mijnbouwvooMerpen)
WEIMAR. Bauhaus Univeísitàt. '10-17 h Beuís (lí F) <rnfo@geo{ec_online com>
BADEN/WlEN. Veíanslaltungshalle, WalleGdoíeÍ SlÍ. 40 10-17 h Beurs
BREMEN. Wodd Tíade CenteÍ, Birkenstí 15. 11-18 h BeuÍs (M-F-E-J)

TAMPERE. i0'18 h Beurs Inl. íax 00358 3 2231584

TORHOUï. G€mo€Échapsscnool, RiF6lstÉat 110, 1Gl8 h. BêuÍs (M-F).

ARNSBERG. KullurzenlÍum Beílineí Plalz. 10-17 h. Beurs (l\I-F)
tr

E
D
NL
NL
D

D
D

SL
D

cz
NL
CH
D

TORHOUT. Gemeen6.ltsp$óool, Rij3€lef.al 110. 10-18 h. 8€!Í8 (M.O.
BUÍZBACH. Bii.geÍhaus. 10-17 h Beurs (M-F-J).

ECHT. 10-17 h. Aeurc
EINDHOVEN. Doanl Hotel. Vestdiik 47 10-17 h. Beurs.
HUCKELHOVEN. l!!ehzweckhalle. 10-17 h BeuÍs (l\,4 milnbouw)

LOaENSÍE|N. Kultuíhaus. 9-17 h. 8euís (i,4 F)

WURZBURG. Haus an der StephanskiÍche. Beurs (lvl)

BEGUNJE. Galerie Avsenik Beurs (M)

SÍUTTGART-KILLESBERG. Messeselànde, Halle 5. 8euÍs (tl'F)
JlClN. Kulturni Dum. 7-15 h Beurs.
aMERSFOORÍ. De Flint", ConincksÍaal60. 10-17 h Be!Ís.
ZtiRlCH. [4esse ZiiÍich, Halle 9.1 + 9.2 Beurs (lí)
BERLIN. Fontane'Haus MàÍkischen vieíel, WilhelmsruheÍ Damm 142c (Reinickendoo

!!ts : De heor Michel HOUSSA, Avonue des Maíteleurs 21, ,lí00
SERAING. Tê1. 0/t/3362360.

lnternationale beurs van mineralen en
20 november 1999. van 10 tot 17 uur

g@odle
fossieren

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD Zwijndrecht
lnfo : + 31 í82 538 539

lgb : Mevr. S. Swaenen, Hogê Kaart 73, 2930 Bra$chaal. Tel.
03/6517926.

Tacem.be/Íairs/intêoem/en,htm - <acam@n-soi.b€>
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27-24 11

27-24 11

27-2A 11

27-28 11

27-28 11

27_28 11

27-28 11

27-24 11f' cc
28 11

28 11

28 11

28 11

28 11

28 11

2A 11

2A 11

28-29 11

28-29 11

03,05 12
03-05 12
03-05 12

CH
CH
CH

CH
D

o
D
D

D

D
D

FIN
D

GOS

LINZ. Volkshaus EindeÍmichl, Uhlandgasse 5 i0-18/10-17 h Beurs (tvt).
SAI.ZAURG/HALLEIN. SalzbeÍghalle beideÍ Satzbeígbahn 12-17l10-t6h.BeuÍs(M)
SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h Beuís íM).
ZURICH. Messe, Hallen 9.1 en 9 2 10-18/10-17 h Eeurs íÍ\,,|].

BROC. Complexe polwalent, Íue de Vevey Beurs (Í\,í F)
JOUY-ENJOSAS (78). Salle du Vieux-Marché, Ptace de ta À,{airie. Beuís í[,4-F)
POITIERS {86}. Parc des Expositions, arènes de poitieÍs. BeuÍs (À,{-F)

MARSEILLE (í3). Centre des Congrès, paíc des Expositions, Chanot BeuÍs (t!t-F E)
fiARCHlll-HUY. Salta d.l'Unlon. crand Plac6. B€urs Íg€€n v6rd6r€ inÍo b€schitbearl.
JONA SG. ZentÍuà Kreuz. 10-16 h. B (enkel CH-mineíaten).
BERGISCH-GLÁDBACH. KÍeishaLrs, Am Riibezahtwêtd 7 9-16 h Beurs (M-F)
SRÁUNSCHWEIG-WOLFENBÈTÍEL. Lrndenhat,e, HatbeÍstadteÍstr 10 t7 h BeuÉ
BUHL. Bijrgeíhaus, Neuer MaÍkt. 10,i8 h. 8euÍs (lí-F).
DUISBURG. MeÍcalorhalle 10-17 h Beuís (Ll-F-E).
MONCHENGLADBACHODENKIRCHEN. BurggraíenhaÍe 10-i7 h. BeuÍs (r!4-F)
MIJNSÍER. Halle Miinsterland. 11-17 h. BeuÍs íM).
ROSENItEIM. Lokschuppen RathausstÍ 24 10-17.30. Beurs (À,{-Fl
SAINT-FONS-VENISSIEUX (69). Salle MauÍice [,4étÍát, 10 av.de ta ReDubtioue BeuÍs.
HELSINKI. 1Gl8 h. BeuÍs. Info íax 00358 3 4716631.
HAMBURG. Messegelándê. Beurs
PARIS (75). Sofilel, 17 Bvd Sl .Jacques. Beurs
SI T-PEÍERSBURG. Muchina AÍt School, 13 Soljanoi peíeutok BeuÍs (À,4,F,E).
<gemworld@comset.nel>
BRATISLÀVA. Slov naÍ. PÍirodovedné muzeum. gl7 h 8euÍs.
LEIPZIG. univeÍsitiilshochhaus. 10-16 h. 8euís íl\,4,F-E).
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. j2-17l10-16 h. Eeurs (M)
ALBSTADT.Zollern-álb,Halle, Tailíingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
BASEL. Muslermesse-Halle 402. 10-18/10,17 h. BeuÍs í[r,F).
KULMBACH. Stadthatte. 11-17 h. BeuÍs íM).
KARLSRUHE. Nancy-Halle, Kongresszenlrum 10-17 h. Beurs (À,,t-F).

KEMPEN-NIEDERRHEIN. BeruJlichen Schulen, Von-seaMenden,Str 25 1O-17 h Beurs
KULMBACH. Sladthatte. 1117 h Beurs ítvt).
WIENER NEUSTAoT. OGB-Zentrum, Gróh.mohlgasse 4 9,j6h Beurs(MF)
HEERLEN. Cornelius Huis. Heulstraat 2. 10-17 h. BeuÍs
GRAZ.9-16 h. Beurc.
PISEK. Prachenské muzeum, Vlké nám 114. Beuís (M) <prachmuz@pi.bohem-nel.cz>
AUDAPEST. Lang KultuÍzenkum, Rozsnyei Str. 3 9-18/9-17 h. Beurs (lvl)
<koorszag@mail.dalanel.hu>
INfiSBRUCK. Sradtsàle, UniveÍsitàtssrr. 10-18/10-17 h. 8euÍs ([il).
KOLN. Ralhaus, Glrzenich-Z€nlrum. 121,18 h Beurs íE).
OSNABR0CK. Berufschulzenrum, StÈvestr. 10,17 h. 8euÍs (M F).
BORDEAUX. Cité [,londiale, 20 Ouaides Charlrons. 8eurc.
BOUGIVAL (78). Cenlíe Bouzemonl, íue du cénérat Lectercq. Beuls (Í\,4 F,E).
GUERET (23). Lycee PieÍe Bourdant Eeurs (l\,4-F-E).
ROUEN.oISSEL (76). Palais des congrès. Beuís (M-F-E).
ROMA. Centro Expo, piano B, Ergife Palace Hotet, Via áuÍetia 619. Za 1O-13 3O/14.30,20
h. zo 9-13.30/14.30-19.30 h. Beuís.
BAD KISSINGEN. Tattersall, Reithausplatz í. 10-i7 h. BeuÍs (M-F)
OETMOLD. Stadlhalle. 10-18 h. Beurs (M-E-F).
EISEiISTADT. Georghalle KaseÍnenslr. 9. 10-17 h. 8euÍs (À,{-F-E).

LINZ. Pálais Kaufmánnischer VeÍein. g-17 h Beuís íl\,4-F).
WILLNSOORF. Feslhalle 1 1.17 h B€uÍs.
LEISSIGEN. Resleuranl Hirschen. 9-17 h. Beurs {M enketCH).
H[]NSBORN (Kr6is Otpe). 1O-17l11-18 h BêuÍs.
WIEN. Háus der Begegnung, SchwêndeÍgasse 41. 12,17l10-16 h. Beuís (M).
WIESBADEN. Rhein-Main-Halle 11,18 h. BeuÍs (E)
StNT-PETERSBURG. Tentoonstelling. <9emwoíd@comset.net>.

04 12 SR
04 12D
04-05 't2 A
04-05 12 D
04-05 12 CH
05 12 D
05 12 D

05 12 D
05 120
05 124
05 i2 NL
08 12 A
11 12D
11-12 12 H

11-12 12 A
11-12 12 D
11-12 12 D
11-12 12 F
1t-12 12 F
11-12 12 F
11-12 12 F
11-12 12 |

12 12D
12 12D
12 120
12 124
12 12D
12 12 CH
18-19 12 D
18-15 t2 A
18,19 12 D
24-26 12 GOS
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mineraalvan
sincosiet

de maand

ííh

TÍdens een bezoek aan de beurs (of liever i beurzen) van Tucson in 1997 werd mijn
aandacht getrokken door de kamer van Tom Loomis, met een vrij grote collectie
prachtspecimens van sincosiet,

Cavr(PO.)r(OH)..3HrO

Sincosiet is een van die mineÍalen. die "alles" hebben wal een mineÉlenvezamelaar
doet likkebaarden : uiterst zeldzaam, en toch beschikbaar in prachtige kristallen met
intens-groene kleur, vaak op een bedje van sneeuwwitte minyuliet (dat op zich ook al
spectaculair is). Zoals gewoonlijk is natuurlUk de prís in zo'n geval de keeztde van de
medaille...

Eén feit is bijzonder opvallend : als het naamkaartje "sincosiet" er niet zou bi.istaan, dan
zou je zweren dat het torberniet is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het mineraal van
de vindplaats in kwestie, de Ross Hannibal mine, door verschillende auteurs rond de
eeuwwisseling (periode '1896-1914) beschreven werd als een "groene uraniummica".
Roberts en Rapp beschreven het in 1965 nog als intens gÍoene toóerniet.

Pas in de vroege jaren zeventig werd het materiaal geanalyseeÍd, en kwam men tot de
conclusie dat het om het veel zeldzamêre sincosiet ging. Het mineÍaal werd dus bijna
een eeuw lang niet geanalyseerd. Dit Íeit is uiterst meÍkwaaÍdig, want dat hel niet om
torbemiet ging had men al tientallen jaren op een eenvoudige manier kunnen vaststellen,
gewoon door een specimen op de (niet-)radio-activiteit te controleÍen. Een spÍtige zaak
voor South-Dakota, want, hoewel het daar - ongeweten - voor het eerst gevonden werd,
viel de eer van 'type-vindplaats" te beurt aan Sincos, in Peru, waar het materiaal in 1922
gevonden en... correct geidentiÍiceerd en beschÍeven was.
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Tom Loomis weÍKe verschillende jaren als geoloog in de groeven van de Black Hills,
waar goud gewonnen werd. Een van zijn taken was het telkens zorgvuldig bestuderen
van het bij het dynamiteren vrÍgekomen materiaal. In de wetenschap dat in het begin
van de laren zeventig een stuk gevonden rond de eeuwwisseling als sincosiet was
geidentificeerd hielden ze dit soort gesleente extÍa goed in de galen. En op een zekere
dat in 1996 was het zover i Tom bevond zich plots in de sincosieten-hemel. Zijn collega
die getuige was van de vondst beschreef later de extase waaÍin Tom zich bevond als "de
sincosietendans".

Een Íotsblok zo groot als een volwassen bureaumeubel werd ,,voozichtig,, (een relatief
begrip in zo'n geval) opengespleten, en... bingo : het gesteente zat vol kleine geodes
met wanden vol sincosiet en minyuliet. Gedurende drie week-ends werden vele
honderden specimens geborgen. De vondst was koí maar krachtig : niel lang daarna
werd de Ross Hannibal mine als stortplaats opgevuld met afval bí gebrek aan
rentabiliteit. Einde van het verhaal dus I

Voor de beschrÍving van sincosiet kunnen gewoon via "cut-and-paste,, verwrFen naar
toóerniet. Het vormt vieÍkanle, tabulaire, mica-achtige gelamineerde kristallen tol
(uibondeíijk !) 'l cm groot. De meeste kristalten zÍn,,slechts" ,l à 2 mm groot, en vormen
meestal aggregaten die eruit zien als paketjes opeengestapelde vierkante blaadjes.
Deze aggregalen vormen vaak op hun beurl rozetten, tot zelfs uitgesproken sferische en
bijna botryoidale aggregaten.
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Zulke aggregaten zijn soms eerder dofgroen tot blauwgroen, en vertonen niet de
parelmoerachtige tot glasglans van de individuele kristallen. De kleur is typisch
gÍasgroen, net zoals torberniet, maar in verschillende stadia van veMering kan de kleur
variëren van licht- tot donkeÍgroen en olijÍgroen, tot eerder bruin- oÍ bronsachtig.
Sincosietkristallen van de type-vindplaats Sincos vertonen een volkomen analoog
tintenpallet.

Soms komt in de kern van de sincosietaggregaten een zwart materiaal voor. Dat werd
nog niet voldoende intensieÍ ondezocht, maar het zou om organisch materiaal gaan. Ook
komt in de kern van deze aggregaten soms zwartgrijs hessiet voor. Sincosiet komt voor in
kwartsaders in een silicieus en soms pyrietrijk gesteente- Het voorkomen was beperkt tot
een kleine zone van niet meer dan 10 bÍ 10 meter. Wat verder (buiten de sincosietzone)
komen fluorietkristallen voor.
De gelijkenis met meta-toÍberniet is al duidelijk wanneer we de respectievelijke íormules
bekiiken:

sincosiet caAfl o),(Po.),(oH). 5H,O
meta-torberniet Cu(U"OtlPOJlOHL.SH,O

:,.[J Toftemiot, cu(f.Otr(Po.)r!oH)4.1111ro, dehydnteett gemakketijk aan de lucht
tot metatorbaniet, Cu(Lf'Otr(PO.)r(OH)1.8H2O, waatuij de structurele
parcmeters en aigenschappen liêhtjes vercnclercn : cle eenheiclscel ve*leint wat,
cle fluorcscentie is wat hovigeL en cle bekingsinclex stijgt. Wêt u eventueel in uw
colectie heeft is bijna zeker qgb-torbeÍniet.

r.f' -l

Beide mineÍalen zÍn tetragonaal, en ook de structuut is nagenoeg identiek. De
roosterparameters zÍn a = 8.895 4,, c = 12.727 A met Z = 2. De plaatjes zÍn tabulair
volgens {00'1}, en gesÍieerd. De splijtbaarheid is duidelijk volgens {001} en zwak volgens

{100} en {110}. Sincosiet is zacht en broos. De densiteit is ongeveer 2.84. Verse kristallen
zijn optisch éénassig negatief, gedehydrateerde kristallen ztn soms twee-assig negalief.
Kristallen waarin \f'geoxideerd is geraakt tot Vo'vertonen een ietwat submetallische
glans. sincosiet is niet oplosbaar in water, wel in verdunde zuren.

Hoewel de hoeveelheid en de kwaliteit van het materiaal afkomstig van de Ross Hannibal
mine veel spectaculairder zijn dan van de type-vindplaats sincos, Peru, wordt de Ross
Hannibal min als vindpiaats niet eens veÍmeld in "Dana's New Mineralogy".

Boekvormige aggregaten
v an sincosietkri stalle n. SElvl-
opname tuic FtiEsch @.
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Sincosietkristallen
van de Ross

Hannibalmine.
Beeldbreedte

8 mm.
Merk de

taagvormtge
opbouw van

sommige
aggregaten.
Veízameling

Thomas Loomís.
Foto Jeff Scovil @

De Ross Hannibal mine is eigendom van de Golden Reward Mining Company, en ligt op
ongeveer 4 km ten zuidwesten van Lead, in het noordelijk deel van de Black Hills in South
Dakota, vlakbij de grens met Wyoming. In dit gebied werd sinds 1875 meer dan 1000 ton
goud, en enkele honderden ton zilver gewonnen. Van de verschillende mijnen zijn er nog
twee in productie : de Foley Ridge mine en de Anchor Hill mine. Het as een mineralogisch
interessant gebied, met afzettingen in de vorm van aders, maar ook pegmatietintrusies
komen er voor. Naast goud en zilver werd er ook wolfraam, lood, ijzer en tin ontgonnen.
ln deze ertsen komen onder andere voor vanadiniet. wulfeniet. hubneriet. qaleniet en
talrijke sulfozouten en telluriden.

Zoals reeds vermeld was de vondst van een serieuze hoeveelheid van uitstekende
sincosietspecimens éénmalig, een echte gelukstreffer. Het is vergezeld van hessiet, een
zeldzaam zilvertelluride, en prachtige radiaalstralige aggregaten van minyuliet. Hessiet
komt voor als dendritische aggregaatjes tot 1 mm groot, zowel in het gesteente als in
sommige sincosietaggregaten. l,íinyuliet vormt prachtige witte Íadiaalstralige aggregaten,
meestal tot 3 mm, maximaal to 15 mm. Soms zitten minyuliet-pluisjes op sincosiet-
kristallen. Minyuliet van deze vindplaats is soms ook pastelgroen, en af en toe zijn de
kristallen of aggregaten zelÍs qua kleurtint gezoneerd.

De specimens die als mineraal van de maand worden aangeboden bevatten alle vrij
rÍkelÍk sincosiet. Op sommige specimens zitten perfecte vierkante kristallen, op andere
eerder botryoidale aggregaten met soms ook mooie minyuliet-busseltjes. Wees er wel op
voorbereid dat het deze keer om een vrÍ duur nrineraal gaat.

Onnodig te zeggen dat sincosiet nooat in Belgiè werd gevonden. Minuyliet wel, en zelfs
prachtige aggregaten zijn aíkomstig van Richelle.

De titelíoto van dit aftíkel stelt de Golden Reward cyanide mill voot in Deadwood,
South Dakota net voor de eeuwwisseling. Bewerkt naar een foto van de Fielder
collectie, Archives, Deveraux Library, South Dakota School of Mines.
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Síncosiet-kristallen
met aggregaten
van minyuliet-
kristallen van de
Ross Hannibal
mine Foto
Shinichi Kato.

Minyutiet-kristallen van Riche e, België. Links sferische aggrcgaten (beeldbreedte 1 mm),

hieronder rechts nagenoeg vierkante eindvlakken van minuylie(kristallen
SEM-opnamen.
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Dankwoord

Onze dank gaat uit naat Tom Loomís, die zoveel informatie verstekte dat we hen net genoegen
geprcmovead hebben tot co-auteur Zelfs de beroemde fotograaf Jeff Scovíl stelde een foto tel
beschikking, waarvooí onze dank. We moeten wel toegeven dat de oorsprcnkelijke foto (in kleur)
veel mooier is c!ên wi hier met onze beperkte middelen kunnen weergeven. Verdet stelde ook
Shlnlchi Kato (Japan) een foto van sincosiet ter beschikkjng. De SEM-opnême is van Eríc
FriEsch. Aan aldèze personen onze hêftelike dank !
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internet-nieuws
Verenigingen en tijdschriften op het Internet

Zoals u weet was onze MKA-pagina de eerste in haar soort die op het Internet verscheen.
Nog steeds kunnen we met íiêrheid zeggen dat de MKA-homepage een van de meest
geraadpleegde mineralogische internet-pagina's is ter wereld. Ondertussen hebben de
meeste verenigingen en tijdschriften ook een web-pagina. Sommige zijn niet meer dan
een paar lijnen tekst, andere zijn gewoon juweeltjes, hetzt qua presentatie, hetzij qua

inhoud, oí in sommige gevallen zelís allebei ! om geen discussies uit te lokken onthouden
we ons in de tabelvan elke commentaar, noch positief, noch negatief.

Ter informatie geven we hier de URL'S van een aantal verenigingen in Belgié en
Nederland en de rest van Europa, en van de meest gangbare Mineralogische
tijdschriften. Wie een PC met Internet-aansluiting heeft kan hiermee mêteen aan de slag,
de anderen kunnen het met deze adressen eens uitproberen bÍ een collega of in een
surf-café". De meeste URL'S vind je natuurlijk ook terug op de l\rKA-homepage. Je vindt
er ook een lijst van de adressen van alle Belgasche verenigingen voor mineralogie :

http J/www. x s4 al l. n l/- m i ne ra lcl u b s/b elq í um. ht m I

M i nera logische Kring AntvQrpên
http://vtt'w.xs4a nl/-nineralindex.htnI
Goede wiin behoeft geen krcns... of... eigen lof slinkt ??

Bêlgië

Geologica Eelgica
htt p : //www. u l o. a c. b e/q e ol s ed /G 8 /
Vereniqinq en tiidschtift "Geologie". Belg. Ver. voot Geologie. Professio499!.

Nau'Jlus
http : //wutw. x s4all. be/-n au til us/oalle Nlndex. html
Vereniqinq en tiídschift (ninerclen, íossielen). Nedeílandstalig. Gent, België
Academ í9 voor M í neralog ie
hftp://acam.be/
Vereniqinq en tiidschríft (minerclen, fosstelen edelstenen) Schoten Belgiè

Belgische vêrêníging voor Paleonlologie
h ttp l/u s e rs. p a n c! o ra. b e /to d a v/B V P /
verenioino en tiidschrift baleontoloqie). Nedetlandstalig
Tellus
http:/fuvww.frcevel\ow.com/members2 rilobêse/tel|us.html
verenioino en tiidschift (minercloqie. paleohtoloqie, geologie). Nededandstalig.

Cerclê dè Minéralogie et Paléontologie dê Selgíque (BrussQl)
h ft p : //www. m u I t i m a n i a. co m/c n p b/we I c o m e. h t m
Vercniqinq en tiidschrn "Lithorana' (ninenlen, fossielen)

a.t.P.s.
h ltp 1/www. m ic rc re se a íc h. b e I s h a I n fo. h tm
Ássoc,arbt lnlernationale pou le Patimoine Scuterrcin ("lntenalionale
vercnioina voot het onderqronds eiooed"). Vereniging
Cercle Géologiquê de Hainaut a.s.b.l. (Bemissaft)
hft p ://i/v/w. m u ltim a n i a -com/be003047/co h htm
Vere niqina ( m ine rcle n. fossiele n)
club minéraux et tossiles Namur "L'Escaryotite"
h ft p : //wv/w. m u I t i m a n i a - co m /e sc a rq ot ile /
veíenioino (mineralen. fossielen). F íanstaliq. Namul Belaië.
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Club Hannutois d'Amateurs de Minéralogie et Paléontologíê
hltp : //u se|'s. skvnet. be/h a n n u t. mi ne ra u xlnde x. html
Vercniqinq (minerclen. fossielen). Frênstalia. HannuL Belaié

Bêlgíë

Gêode
h ft p : /lltww. x s 4 a I l. n l/-o e od e/n I m a i n. hlm I
Vereniging en tiidschift . Nedelandstalia ZwmdrcchL Necledand

Nècle ancl

Stíchting Gèologischê Aktiviaeiten
h ttp : //t/tww. x s 4 ê I I /- a e a íè cn n d ex. h I m
Veteniging en tiidschrift "Geê" Nederlandstalig. Amsterdam, Nede ancl
Nederlandse Geologischè Vêraniging
h ft p : //www. q e o. u u. n I /n o vl n cl e x 2. h tm
Vercnioiha en tiídschríft "Grondboor en Hamef'. Nedelandslêlid.
Nêderldndse Lapidaristen Club (N.L,C.)
htto://tuww.xs4a .n|/-Iapida/b|1.htm|
Vorcniging (edelstenen, sliipen van edelstenen)
Vêrenigung der Frcunde de. Míneralogie und Geol. (VFMG) (Hêidalbery)
httD:/hlww.vfmo.de/
Vercniaina en tiidschrift "Der Aufschluss' (minerclen. fossielen)

Duitsland

Minènlien Wêlt
h ft p : //www. m i n e n I oa i e. d e /m i n e rc I ie n we I U
Tiidschrift (minercloaiê) Duitstata
Lapis
htto : /Áwww. m i n e rc I oo ie. c o m /l a o i se n o
Tiidschrift hineraloqie). Duitstalia (Web-site ook Enaelstalia)
Goldwaschèn
httD : /fu lww. a oldw a s c h e n. d e/
Goudwassen in Duitsland. Oosteniik en Zwitserland
Southampton Minenl and Fossil society
h ft p : //me m be rs. t ri p od. co. u l</S M F S/
Verenioino (mineralen. fossielen)

Groot-Britlannië

Geology Today
htto : //\vww. b I a c kwe I I sc i e n c e. c o m /p rc d u cts/i o u m a I s/a d a v. h hn
Tiidschift loeoloote).
Le Règne Minénl
hft p : //l e reo n e. c itewe b. n et
Tiidschrift (mineralooiet. Franstalia.

Frankíijk

UinéÊux et Íossilas
h tto : / t/ww. m i n e rc u x etfo s si I e s. co m/
Tijdschríft (minerclen, Íossielen). Frcnstalig.
Assocíation Frangaíse de Micromínéralogie
h np : //c i. e n s m p. ír/af n/
Vercniainq (minenlen : micromounts). Franstaliq.
sys/t F. Ásc F
htto:/futww.svsmf.ch/
Vercnlging en tijdschritt 'Schweizer Strchler' (mineralogie). ítalig ! (Duits,
Italiaans. Frans. Rheto-Romaans. Enqels)

Zwitsêrland

Umer Minenlien rcunde
hft p : //www. m i n e rc | i e n. c h /u mt/
Vercniqinq en tiidschtíft "Minerclienfrcund". Duitstalia
GruWo Minenlogico Lombardo
h ttp : /fu ww. softt. Ma m lt a sti. htm
Vercniaina en tíidschrifr "Rívista minemlogico ltaliano'. Italiaanstaliq

ftdlië

Gruppo lneralogico eeologico Napoletano
h tto : /r&ww. o eocit i e s. co m. C a oe C a n a ve rc nh n a a tn 6 7 9 /
Vercnioino lmineÊlen)
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G r u p po M i n eh log í co Pal èo ntol og ic o P i acenti no
http /fu/ww. aeoctttes con,ryosemfte/4370/
Vereniging (mneralen fosselen), ltaliaans

Italië

G ru ppo M i n erc log ico Pa I eo ntol og ico N atu rcl isti co Pa m ense
ht!p:/ yww fis unipr it/-bersant/ampnp html
Verentqinq (mineralen íosstelen). ltalÊans
Swedish Federction oí Amateur Geologísb
htlp / 

^/ww 
sai ara/saienq.htnl

Vereneing (mneralen. fossielen e.a ) : zeeÍ uttgebteide web-s e deels tn hel
Zweeds

Zweden

Ass. of mineralogísts, paleontologists and amateur gemmologis6 of
Roumenia
http' //pea ple. ao pl av ca m/a m pa a r/
veíen taina ( mineralen, fassÊlen. eclel slene n )

Roemenié

f he M i nera log ic a I Record
htto://www minrec orq^able html
T udsc h nft (m n e I dloll ie )
Mineralogical Society of America
hltpffuvww mnsocan orc/
uj!_eltgtlg 9! l!!' !93_! !41!9!9bgtst lrnll
Rocks and Minerals
httpftuww heldref.oro/html,/bodv rm hlml
l4dschnh lmnetalogie)

httD. //www. m ne r al n ews. com/
Tidschrift "Mineal News" (mineraloge) U SA.
Lapidary Jounal
httof/www lapidarviournal com/cal frm htn
Tiidschríft (edelstenen en edelstenen shlpen ).
Mineralogical Association ol Canada
hllD : //www. m tn e raloq ic al as soc Êlt o n. c a/
Vereniaina en liidschrifl (nneraloqte) PÍoíessioneel

u.s.a.

Canada

Aust6lian Journal of Minehlogy
h tt p : //www m a v wc qov. a u /m i n e raloav/p u b lic at. html
Museum en liidschrift "Australian Joumal of Mineral

Australië

6 en 7 mei 2000

MINERANT 2OOO
Handelsbeurs (bij de Meir) te Antwerpen.

Open van 10 tot 18 h. Toegang gratis.

In het volgend nummer van Geonieuws vindt U het
beursreglement en een i nschrtjvi ngsformulier,

Noteer de data alvast in llw agenda I
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geo-nieuws kort

Gezouten moteorist

Op 22 maaft 1998 was in het Westen van Texas een groepje spelende kinderen getuige
van de inslag van een meteoriet. Ze vonden hem terug, en uateindelÍk kwam hÍ terecht in
het Johnson Space Center. De steen werd opengeklopt in een stoÍvrÍe ruimte, en
binnenin tÍof men blauwachtig-paarse kubische kristalletjes aan tot 3 mm. De kristallen
werden al vlug geïdentificeerd als haliet ofte keukenzout (NaCl). daarenboven werd met
verschillende analysemethodes aangetoond dat de kristallen water bevatten.

Het verschijnsel dat haliet
paarsblauw verkleurd kan
geÍaken noemt men
tenebrescentie. Een variant van
sodaliet, zgn. "hackmaniet"
wordt paars door intense
bestraljng met Uv-licht. In
haliet kunnen door x-stralen en
hoogenergetische straling
kleuÍcentra gevormd worden,
wat aanleiding geeft tot de
blauwe verkleuring. Gedurende
zijn reis door de ruimte
"onderging" de meteoriet
blijkbaar voldoende kosmische

straling om de kristalletjes te verkleuren. Men schat dat de kristallen meer dan 4.5 miljard
jaar oud zín, en mogelijk is het water in de kristallen ouder dan de planeten jn ons
zonnestelsel. alleszins bestonden bij de vorming van het zonnestelsel blijkbaar al
geconcentreerde zoutoplossingen.

[tekst : Rik DILLEN - bron NASA documentatiecentrum]

Rheniiêt : een mineraal of gon chemlsch ?

De laatste tijd waren hier en daar wat twifels gerezen omtrent het uiterst zeldzame
rheniumsulfide Íáeniiet Russische mineralogen ontdekten dit mineraal in fumarolen van
de Kudriavy vulkaan, op de Koerilen eilanden (d.i. tussen het Noord-Japanse eiland
Hokkaido en het Russische Kamchatka schiereiland).

Op een bepaald ogenblik waren er wereldwijd zeker een paar honderd stukjes in omloop,
maar tot nu toe werd het mineraal nog niet door de nomenclatuurcommissie van de l.l\,il.A.
goedgekeurd. Hier en daar deden geruchten de ronde dat het materiaal "van
twÍÍelachtige oorsprong" zou zin.

Dat het oorspronkelijke aÍtikel over de ontdekking in het gezaghebbende tÍdschrift
"Nalure" verscheen is natuurlijk geen garantie. Er zijn wel meer ondeMerpen met veel
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bravoure in Nature verschenen die naderhand op zijn minst tot twijfel hebben geleid (denk
maar aan de ophef omtrent koude fusie, en de mars-meteoriet-met-fossielen).

Het feit op zich dat een uiterst zeldzaam element als rhenium zich in de natuur plaatseliik
kan concentreren tot kristallen van tienden van een millimeter groot llikt statlstisch
uitzonderlijk, maar zulke aanrijkingen komen tocl'geregêld voor. De belangrijkste reden
voor twijfel was bij velen het feit dat de Russische onderzoekers in kwestie bÍ een tweede
expeditie geen rheniiet meer hebben gevonden.

Dat is echter geen argument, want fumarolen zijn zeer wisselvallige fenomenen, en de
temperatuur van fumarolen kan zeer signiÍicant veranderen in de loop van enkele weken,
wat kan leiden tot het verdwijnen van sommige afzettingen door sublimatae, en het
afzetten van andere. De temperatuur is meestal het hoogst vlak na een eruptie, en dan
zetten zich soms de meest exotische verbindingen af. Die worden dan later, wanneer de
temperatuur afneemt, bv. tot zo'n 100"C, begraven onder massa's oninteressante
mineralen als zavel en sulÍaten. Het zou dus eerder verwonderlijk zijn geweest als ze bu

hun tweede trip nog rheniiet hadden gevonden. Een analoge situatie deed zich voor in El

Salvador, waar zich in een fumarole onmiddellijk na een eruptie (bij zeer hoge
temperatuur) een reeks heel zeldzame kopervanadaten afzette (zoals bv. stoiberiet en
fingeriet). Een paar maanden later was er van de afzetting niets meer te zien I

Er zín al verschillende rheniummineralen gevonden, en hun oorsprong is hoegenaamd
niet controversieel. Men is er zelfs in geslaagd om rheniumsulfide afzettingen te bekomen
op een glazen buisje dat in de vulkanische gassen werd ingebracht. De mineralogie van
rhenium staat nog in de kinderschoenen, maar er zÍn toch al een paar opmerkelijke
feiteni dzhezkazganiet van Kazakhstan, rheniumsulfide van Kipushi, Katange (bekend

sinds de zestiger jaren), en een Re-Mo-Se-sulfide mineraal van Shinkolobwe, Katanga,
Congo (waarover binnenkort een publicatie verschijnt). Een belangrijk praktisch probleem
is de sterke gelijkenis en intensieve associatie (en epitaxie) van Re-sulfide mineralen en
hun Lilc-analogen.

Epitaxie is het verschinsel dat kristallen van een minercal ontstaan en groeen op
kàstallen van een andet mineraal in een welbepaald verband tussen beide
knstalrooslerc ln de praktijk kont dit neer op geonënteerde veryroeiingen. Een
heel bekend voofueeld zijn geori(jnteede vergroeiingèn van tutieLxx op
hematiet-Xx.

Een van de technische moeilijkheden is dat men niet goed de c-parameter kan opmeten
aan micrometergrote plaatjes. De twijfels omtrent de natuurlÍke oorsprong van het
materiaal komen ook door de eigenaardige paragenese, waarin ook gedegen aluminium
zou zijn aangetroffen.

Misschien is de reden waarom rheniiet nog niet officieel goedgekeurd zelÍs te zoeken in

administratieÍ-bureaucratische pÍoblemen. Twee verschillende onderzoeksteams dienden
namelijk geiijktijdig een publicatie in, weliswaar met kleine verschillen in de beschrijving
en de karakteriserings-parameters. Daarenboven was een van de auteurs lid van beide
ondezoeksteams, en dat zou tot onenigheid geleid hebben.

Voorlopig nemen we dus aan dat rheniiet binnenkort dooÍ de l.M.A. zal goedgekeurd
worden. We houden u alleszins op de hoogte I

[Tekt : Rik Di en.
Bronnen:J. Jedwab, P Modreski, Y Delassls, A. Petrov, M. Cooperl

206 Geonieuws 4(9), november 1999



uit onze tijdschriften

. LE REGNE MINERAL # 26, 04,99

5 26 Le gisement de íuorile et baMine de

Lantionie Rhóne FÍance
34-43 Ltnouvelle fuèe vers I'or en Guyane

Ííangarse (gÍte de DoÍlin)
45-51 La pynle de la caÍÍere d EsléÍel|le dArgue_

aonne (Var, FrankÍijk)
í-56 Nouveaux minéraux (beÍezanskite

lernglosrle fluotcaph[e. noÍmand e lesuk'le
hiarneile, jenlschite

' MTNERALTÉN WELÍ 19(2), 04.99

15 Prosopil
17 39 Geologie BeÍgbaugeschichle und Mineraliên

von aitenbeÍg in Sachsen (D)

40-45 Neue MineÍalieníunde : BayeÍischerWald
Schwaewald, Kàínten und Lanzarote

46-48 Neufunde von MlneÍalien in Norwegen 1998

53-64 Die MineÍalien des Sainl-Amable Sill

Québec/Kanada (Teil 1)

. LAP|S 24(4), 04.9e

7 Das SilberbeÍgwerk im Schauinsland
811 Aegynn
13'21 Aigyle, Auslralien : gÍósste Diamantmine dêr

22'33 Die Pegmatile des llount lvalosa bei Zomba,

34 ÍeÍnesit vom Belleóerg Eiíel : erstmals In

b€unen KÍislallen
35'39 Die Tucson show 1999
40-4i Neue MneÍalien (akimotoiel, barquilliet

blatoniet, íeíoÍhodsael, isoviet, lhomasclarkit_(Y)

' scRrBÊ É0), 03.99

6-12 CopyÍight

' AGAB MTNIAUL 32(5), 05.99

1 -1 1 Jeen'Nicolas Peíot, cheÍcheuÍ d'or célèbÍe
(1823-1900)

12-13 frc?ca [Adefte lsrcêl]
14 Nanasivik, en Nunavut, Canada
15'16 PhologÍaphic guide lo mineÍal specEs

[HeNvig Pelcknans]

. MINERALIENFREUND 3Z(2)' 05.99

1-3 Demantoid von Zermett VS und vom Ural

4-11 Die qrosse KdstallhÓhle am Gletschhorn
12-16 UróÍ Mineralien-Museum 1999

17-19 llineraliensuche im JuÍa : Eiken (AG) und
Umgebung

' Rrv.MTNERAL.ITALIANA23í), 03.99

10-27 | mineÍalidi Funlana Reminosa (Gadoni,

SaÍdegna cenlÍale, l)
28-34 lvliniera dellá Tète CaÍée (l\,4ont Blanc mass.)
36-41 MostÍe (l\,'lónchen en Torino 1998)
42-49 Valle Antrona : la pegmalate de il\,londei
51-55 Gli aísêniati degli antichi scavidivalle San

Caterina
56,57 Filatelia maneÍalogrca

' Rrv. MINERAL. ITALIANA ?3(2), 06.es

75-76 ll gruppo delle zeolili
7a'91 lndia : alcuni minerali della provincia

vulc€nica del Deccan
92-96 | mineralidelle Cave diOsilo (SessaÍi'

Sardanië,lT)
98-99 La slilbite" della Pigne darolla (Val

D Hérens, Wallis, CH)
100'102 Caíarê : le cáve di Val Bona e Vál Pulila
103-105 | min€rali del Fosso della Chiesa Mudo' I

107'111 Le miniere di manganese di Rapolano
Terme (Siena, lT)

113-114 Zircone e almandino di Novale
116-122 Trcnchi silicizzati : associazionia rame

arcenrco e vanaolo
124-127 Filalelia mineralogica

. GEOOE 24(2), 05.99

1l-14 Plutonisme - Pluionielen
20-23 Lapis lazuli

' LE RÉGNE MINERALtr 27, 06,99

5-22 Les fenles alpines en TaÍentaise, Sêvoie F

2327 Le Musée "Ouartz et cristellieÍs" de 8ouÍg-
Saint-lvaurice (Savoie), F

30-38 Les cÍistaux de qypse des caÍaères de

Saragosse, EsPagne.
26-27 A propos du Cap-Blanc-Nez !

' MTNERAUX EÍ FOSSILES 2É(273) 05 99

5'14 Le granite orbiculaiÍe de Ploumanach
íBÍetaone. F)

1118 La;alaDlèite (Monl SarnlHilare cênada)
25'26 L6 musée minéÍalogique de I'Uri à Seedorf
27-30 Apíès 500 ans d'oubla :Guatemala le jade

31-33 Tucson 1999 IRogeÍ Leemansl

Geonieuws Z!P), novembet 1999 207



' GEOLOGY TODAY É(2), 04.99

&-68 Geosites - an inteÍnalional geoconseÍvation
initiative

68 71 The dislÍibution oÍ nalural slones in weslern
EuÍope

' CaNADIAN MTNERALOGTSÍ 30(6), 12.98

Themanummer "XRD and electÍon microscopy
investigalions oÍ layeÍ silicates"

' DER AUFSCHLUSS 50(3), 06.99

129-133 DeÍ versle,nerle Wald von lJnga lslanc.

134-138 SchalzkammeÍ Podugal
149 155 Zur schriílichen Formulierung de.

À,4ohs'schen Ritzhàne
157-160 Neue liinerale von deÍ ehemaligen GÍube

Friedrichssegen des Emser Gangzuges bei Bad
Ems/Rheinland Píalz

161 170 Grossgeschiebe in Dànema
171-172 Einige Nachbemerkungen zu On- und

OfÍline Recherchemóglichkeilen
'185-191 lvlineÍelien von der Schwàbischen Alb und

' MINERAL. AASTRACTS 49

i998 lndex

, MTNERALTEN WELÍ l0(3), 06 99

13 Zunyit
17'22 Í!lineÍalien aus dem GabbrodioÍitsteinbruch

''Am Buch ' bei Lindenfels im Odenwald
23-30 Neue Mineralienfunde aus der Eifel und dem

Siegerland
3i-43 LuflenbeÍg - eine bedeutende Pegmatit-

lvlineralisation in OberósleÍÍeich
45-63 Die lt4ineralien des SainlAmable Sill,

Québec/Kanada ideel 2i

' AMERTCAN MTNERALOGTSÍ !4(4), 04 99

665,668 Schubnêlite, IFe'1Vu'Oo)(HrO)]
669-676 Toward lhe crystal sÍuctuÍe oÍ nagyagite

' MTNERAL NEWS ll(4), 04.99

'l16 I\,4rneralcollecling In lhe Ossrpee llountains
New Hampshiíe, IJSA

i/4 New Mexico news
2-3 Breaking down old l'ragnet Cove specimens
5'6 Analase Írcm lhe Íllidstate quaÍry, Magnel cove,

Hol spíng county, Aíkansas, IJSA
7-9 Tucson do's and don'ls

. LTTHORAMA 2E(5), 05.99

4-í2 Or et orpeillage

Geonic mineralencollectie

Minêralen van wereldberoemde vindplaatsen
Van enkelkristal tot museumstukken - ook zeldzame systematiek

zilveren j uwelen en geschênkartikelen

Henricus Bracqstraat 10, 8-9030 iíariakerke - Cent, België
Tel. + 32 (O)9 227 32lO Fax +32 (O)9 227 6604

Bezoek onze website : htto://use r.q lo. be/qeonic/
Contacteer ons via e'mail : qeonic@online.be

208 Geonieuws ZIP), november 1999


