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mka-kalender 
 
 

(Géén) vergaderingen in mei... 
 
Traditiegetrouw is er in mei wegens Minerant geen maand-vergadering, noch in Sint-
Job-in-'t-Goor, noch in Antwerpen. Er is ook géén vergadering van de werkgroep 
edelsteenkunde. Wij nemen aan dat u voldoende uw hartje kunt ophalen op Minerant... 
Wel is er op zaterdag 12 mei 2001 een excursie gepland naar Rancennes van de 
werkgroep micromounts. Meer informatie vindt u verder in dit nummer. 
. 

Minerant 2001 
 

Week-end van 5 en 6 mei 2001 
Handelsbeurs, bij de Meir, Antwerpen 

 
Minerant is gewoon een begrip geworden, zodat we U niet meer hoeven uit te 
leggen wat er allemaal te beleven valt. De opbrengst van Minerant is, zoals 
steeds, bestemd om het patrimonium van de vereniging te verrijken. Daarom 
doen we ook dit jaar een beroep op U om te helpen bij het gigantische werk 
dat de inrichting van een beurs met zich meebrengt. 
 
1. Helpende handen zijn welkom bij de opbouw, op vrijdag 4 mei, vooral in de 

vroege ochtend (vanaf zowat kwart voor acht (jawel : 7.45 h) tot het 
gedaan is. 

 
2. En  op zondagavond 6 mei is er gedurende korte tijd (van 18 tot ongeveer 

21 h) volk nodig om alles op te ruimen. 
 
 
 
 
Titelpagina : 
Barietkristallen (3.7 cm) van Turth, Roemenië. Verzameling Georges Claeys. Foto (en 
copyright) Jeffrey Scovil. 



 
100  Geonieuws 26(5),mei 2001 

Publiciteit 
voor Minerant... 

 
Het succes van Minerant 2001 hangt voor een groot deel af van de publiciteit. 
Zorg er zeker voor dat Uw familie, Uw kennissenkring, Uw firma, Uw collega’s 
op het werk, Uw school en medestudenten op de hoogte zijn van de 
manifestatie en... er naar toe komen ! 
 
Wees voor één keer eens kwistig (in de positieve zin van het woord) met 
strooibiljetten en affiches. Heeft U er al eens over gedacht om in elke brief 
die U schrijft een strooibiljetje in te sluiten ? Wenst U meer van dit 
drukwerk dan volstaat een telefoontje of briefkaartje naar het secretariaat 
van de MKA of naar de heer P. Van hee, Marialei 43 te 2900 Schoten. Tel 
03/645 29 14. 
 
Zaterdag 12 mei 2001 
  
Excursie naar Rancennes (Givet, Frankrijk). De plaats van afspraak is op de parking van 
de E19 te Peutie om 9.00 h 's morgens. Deze parking is gelegen tussen de afrit Zemst en 
Vilvoorde, richting Brussel. Zij die wensen mee te gaan of meer inlichtingen wensen 
contacteren Richard De Nul (zie nuttige adressen). 
 
De vindplaats te Rancennes bestaat uit een verlaten fluorietmijn. Het is vooral in de 
storthopen rondom de mijnput van ongeveer 8 meter dat er kan gezocht worden naar 
paarse fluoriet. Kubische fluorietkristallen tot 1 cm en meer behoren tot de mogelijkheden. 
Sommige massieve fluorietblokken komen in aanmerking voor verwerking tot cabochons. 
Tot heden is er geen fluorescentie opgemerkt. 
 
De toegang tot deze storthopen is niet gemakkelijk en wordt voorafgegaan door een flinke 
klimpartij. Stevig schoeisel is dus aangeraden. Behalve fluoriet kan ook calciet en kwarts 
gevonden worden. Markasiet is zeldzaam, klein en nagenoeg steeds gelimonitiseerd. 
Uiteraard zijn hamer en beitel de noodzakelijke gereedschappen. Een kleine schop kan 
handig zijn voor diegenen die iets dieper willen graven. Je vergeet ook best niet het 
nodige opbergmateriaal, en een lunchpakket zou je ook helpen om de dag goed door te 
komen... 
 

MKA-Sint-Job feestje op 2 juni 2001 
 
Op 2 juni organiseren we ons jaarlijks MKA-feestje in Sint-Job, voor alle MKA-leden, deze maal 
in café-restaurant "De luien hoek", Kerkelei 77 in Sint-Job-in-'t-Goor. Bij mooi weer eten we 
buiten, anders natuurlijk binnen. Op het menu staat : aperitief - gegarnierde ribbetjes a volenté 
- dame blanche. De prijs bedraagt 500 BEF, drank niet inbegrepen. Graag inschrijven vòòr 15 
mei 2001, bij Herman Reynders, Paul Van Hee of Miel Daneels.
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 

 

5-6/5  B ANTWERPEN. Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat, bij de Meir). 
   10-18 h. Toegang gratis. 
   Info :  De heer A. Vercammen, 
     Palmanshoevestraat 21, 2610 Antwerpen. 
     Tel. en FAX   03 8273211 
     <secretariaat@minerant.org> 
     http://www.minerant.org.MKA/minerant.html 
 
13/5  B AALST. Stedelijk Onderwijsinstituut, Binnenstraat 157. 10-17 H. Ruil-beurs. Voor meer 

informatie : zie rubriek "Geo-nieuws kort". 
   Info : Luc De Coninck, Meesterstraat 65, B-9100 Nieuwkerken. Tel. 03 7760350. 
26-27/5 D MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-J-F). 
   <veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de> 
27/5  NL VENLO. Venlonazalen, Hogeweg 10-16. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<rayer@mineralen.etrade.nl> 
27/5  D LÜBECK. Mövenpick-Hotel, Willy-Brandt-Allee 1. 10-18 h. Beurs (M-E-F). <haken@iol.cz> 
1-3/6  RO BISTRITA. Muzeul Judetean Bistrita, Str. Gen. Gr. Balan 29. 9-18/9-18/9-17 h. 
1-3/6  RUS SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F-J). 

<info@gemworld.ru>  http://www.gemworld.ru/ 
2/6  CZ USTI NAD LABEM. Zoologicka zahrada Usti-Krasne Brezno, Drazdanska ulice. 9-15 h. 

Beurs (M). <vlaciha@pf.ujep.cz> 
2/6  D WILNSDORF. Festhalle. Beurs van mijnlampen. 
2-3/6  F ISSOIRE. Halle aux Grains, stadscentrum. Beurs (M-F). 
9/6  D EHRENFREIDERSDORF. Kulturhaus der Zinnerz GmbH. 10-16 h. Beurs (M). 
9-10/6  D BUGGINGEN BEI FREIBURG. Festhalle. 13-20/10-19 h. Beurs (M). 
9-10/6  D DEIDESHEIM. 10-17/9-17 h. Beurs (M). 
9-10/6  UK SUNBURY-ON-THAMES (Middlesex). Paardenracebaan Kempton Park. 10-17 h. Beurs. 
9-10/6  F SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques Brel, quartier du Port. Beurs (M-F-MM). 
10/6  CH MEIRINGEN. Kirchgemeindehaussaal, Kirchgasse 19. 9-17 h. Beurs. 
16/6  D FREIBERG. Heubner-Halle, Dörnerzaunstr. 9-17 h. Beurs (M). 
16/6  CZ JICIN. Zlatniku a sperkaru, Kulturni dum. 7-15 h. Beurs. 
16-17/6 S KOPPARBERG. Brusala Loge (grotendeels in open lucht). Beurs (M). 
21-24/6 F SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Tenten, school, openlucht ... http://www.minerapole.com/ 
 
 

 
 
 
 

Beurzen vóór 26/5/2001: raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op pp. 73-74. 





Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen Belgische beurs 
     S schelpen E edelstenen 
     J juwelen  MM micromounts             
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie 
van Geonieuws
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Voor uw vakantieplanning : de vakantiebeurzen... 
 
 
16/6  Freiberg (D) 
16/6  Jicin (CZ) 
16-17/6 Kopparberg (S)  
21-24/6  Ste-Marie-aux-Mines (F) 
20/6-15/7 Aathal (CH) 
30/6 Schneeberg (D) 
30/6-1/7 Delsbo (S) 
1/7  Hüttenberg (A) 
7-8/7 Saint-Ambroix (F) 
7-8/8 Tarbes (F) 
8/7  Fiesch (CH) 
8/7  Oberzeiring (A) 
14-15/7 Davos (CH) 
14-15/7 Réalmont (F) 
14-15/7 Ylämaa (FIN) 
15/7 Starnberg (D) 
21-22/7 Chaillac (F) 
21-22/7 Oberstdorf (D) 
21-22/7 Skagen (DK) 
21-22/7 Cheltenham (GB) 
21-22/7 Eidsfoss (N) 
22/7 Mittersill (A) 
28-29/7 Annaberg (D) 
28-29/7 Radenthein (A) 
29/7 Vordernberg (A) 
29/7 Binn (CH) 
3-5/8 Celerina (CH) 

3-5/8   Alghero (Sardinië, I) 
3-5/8 Eymoutiers (F) 
3-5/8 Baia Mare (RO) 
3-5/8 Szklarska Poreba (PL) 
4-5/8 Chamonix (F) 
4-5/8 Disentis (CH) 
4-5/8 Zell-am-See (A) 
4-5/8 Långban (S) 
4-5/8 Köszeg (H) 
5/8  Augsburg (D) 
8-9/8  Budapest (H) 
11-12/8 Narbonne (F) 
11-12/8 Aurillac (F) 
11-12/8 Sunbury-on-Thames GB 
11-12/8 Oradea-Felixbad (RO) 
12/8 Hettstedt (D) 
15/8 Bramberg (A) 
18/8 Flöha (D) 
18-19/8 Pezinok-Bösing (SR) 
18-19/8 Speyer (D) 
18-19/8 Miltenberg (D) 
18-19/8 Uetersen (D) 
18-19/8 Madesjö (S) 
19/8 Bristen (CH) 
19/8 Martigny (CH) 
24-26/8 Budapest (H) 
25-26/8 Bonn (D) 

25-26/8 Obermaisselstein (D) 
25-26/8  Interlaken (CH) 
25-26/8 Rijswijk (NL) 
26/8 Bad Homburg (D) 
26/8 Oberthal (D) 
26/8 Tulln (A) 
26/8 Güdesweiler (D) 
1/9  Brno (CZ) 
1/9 Amersfoort (NL) 
1-2/9 Hannover (D) 
1-2/9 Altdorf (CH) 
1-2/9 Ry (DK) 
2/9  Neubulach (D) 
2/9  Ludvika (S) 
2/9  Chemnitz (D) 
2/9  Saalfelden (A) 
2/9  Breda (NL) 
7-8/9 Banska Stiavnica (SK) 
8-9/9 Brussel (B) 
8-9/9 Köln (D) 
8-9/9 Mulhouse (F) 
8-9/9 Clamart (F) 
8-9/9 Newton Abbot (GB) 
9/9  Augsburg (D) 
9/9  Bad Münstereifel (D) 
9/9  Lienz (A) 
12-16/9 Denver (USA)
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mka-nieuws 
 
Jaaroverzicht 2000 
 

Paul Van hee 
1. Inleiding 
 
2000 ! Het ging zo snel voorbij. Iedereen had met alle heisa rond dit getal, 2000, uiteraard iets 
speciaals verwacht, maar nee hoor, zelfs ONZE computers bleven het doen. Was het dan het 
slechte weer ? De verschillende reizen die ik beroepshalve heb gemaakt ? Andere problemen ? Of 
is het gewoonweg omdat ik ouder wordt en dat alles sneller lijkt te gaan ? De verhouding leeftijd 
ten opzichte van 24 uur per dag evolueert nu wel zodanig dat 24 uur betekent dat er 25 tekort zijn. 
 
Een jaar waar we verschillende vaste leden, tot mijn en onze grote spijt, verloren hebben. Onder 
hen enkele gerenommeerde personen die steeds het belang van de amateur verzamelaar 
hoogprezen en die steeds bereid waren te helpen daar waar het kon. Niettemin was 2000, een 
speciaal jaar, of dan toch niet ? 
 
Minerant was weerom een goed geoliede organisatie. De kwaliteit aan mineralen liet wel enigszins 
te wensen over, maar we hopen daar in de toekomst wat aan te verhelpen. De inkomsten van 
Minerant werden daarentegen extra verzilverd dankzij een kleine prijsverhoging aan de ‘bar’, 
verhoging die trouwens ook in alle café’s in België werd toegepast. 
 
De cursus mineralen determineren, liep dit jaar door en heeft een goede respons gehad bij de 
deelnemers, en hun enthousiasme heeft teweeggebracht dat ook enkele andere verenigingen met 
cursussen gestart zijn ! De lezingen waar Herwig zorg voor gedragen heeft, waren van een grote 
diversiteit en kwaliteit en werden goed onthaald. Een zeer positief punt is de groeiende publieke 
aanwezigheid op de vergaderingen in St. Job. De internetsite blijft een belangrijk aantrekkingspunt. 
Ik raad trouwens allen aan eens te kijken naar het ‘Visitor’s book’ er zijn namelijk dit jaar enkele 
opmerkelijke commentaren geweest. 
 
Verder heeft de e-min discussiegroep, met zo’n 95 aangeslotenen, al tot enkele interessante 
discussies geleid. Natuurlijk zijn er daar ook enkele “lijsttrekkers” die bijna elke dag schrijven. Blijkt 
ook dat er mensen zijn die via dit medium als het ware openbloeien. In ieder geval voldoende 
redenen om er verder mee door te gaan. 
 
Om toch nog eens over het weer te spreken. Het is bij een zondvloed in de Ardennen dat medelid 
Bart Acda bij de junioren de zilveren medaille ‘goudpannen’ wegkaapte. Proficiat. Tijdens diezelfde 
zondvloed werd er in de provincie Antwerpen een van de origineelste BBQ’s in België gehouden, 
terwijl men een goede kilometer verder (in Merksem) aan het pompen was wegens overstroming. 
Er is altijd wat te beleven bij de MKA. Verder wordt iedereen die zich heeft ingezet voor het 
welslagen van de verschillende MKA activiteiten nogmaals van harte bedankt. 
 
 
2. Leden 
 
We slagen er nog steeds in het aantal leden nagenoeg constant te houden, wel een ietsje minder, 
zo’n 15-tal. Gezien de evolutie van het totaal aantal leden in België van alle verenigingen samen is 
dit echter een regelrecht succes. 
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3. Personalia 
 
We beginnen met een positieve noot. Dit jaar ondergingen Albert Vercammen (voor de tweede 
maal) en Renaat Van Tassel (voor de eerste maal) beiden een by-pass operatie. Beiden zien er nu 
fitter uit dan daarvoor. Proficiat mijne heren voor de moed en het spoedig herstel. En denk eraan, 
een glaasje wijn hoef je daarvoor zeker niet laten! 
 
Voor het overige zijn er tot mijn spijt dit jaar in deze rubriek slechts verliezen te melden. De goede 
herinneringen aan deze personen blijven ons (en mij in het bijzonder) in ieder geval bij. 
 
 December 1999 : Prof Dr. Jos Bouckaert, een vaste waarde die de  link legde tussen  de 

‘professional’ en de amateur-verzamelaar. 
 Maart : Prof. W. Viaene, een graaggeziene gast op de MKA manifestaties, en altijd bereid te 

helpen waar het werd gevraagd. Hij was eveneens een verdediger van de ‘amateur’ 
geoloog/mineraloog. Zoals uit zijn redevoering in St. Gérard de Brogne in 1996 bleek, zijn 
namelijk de amateurs de impuls om de ‘professionals’ te motiveren. 

 Maart : Costa Serderidis, jarenlang standhouder op Minerant, een toffe kerel die graag een 
schuine grap vertelde. 

 Mei : Bertha Daman, gedurende jaren Minerant medewerkster achter de schermen, en met wie 
we, samen met haar echtgenoot Rene Tanner, regelmatig op uitstap zijn gegaan, om mineralen 
te zoeken en vooral om plezier te maken. 

 Mei : Emilienne Van den Abeele, moeder van Peter Janssens, lid van de MKA. 
 Juli : Joris Selleslagh, niet eens 30, vaste bezoeker van onze maandelijkse vergaderingen. 
 
Wij missen al deze personen die al dan niet bescheiden de MKA gesteund hebben ten zeerste. 
Maar zoals ze in ‘t Engels zeggen: life goes on. 
 
 
4. Vergaderingen 
 
4.1. Ledenvergaderingen 
 
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in het lokaal “Op Sinjoorke” in de Jeugdherberg te 
Antwerpen, telkens met lezingen, voorafgegaan door een ruiluurtje, aanbod van de maand, een 
bezoekje aan de bibliotheek en talrijke informele contacten. De opkomst tijdens de vergaderingen 
wisselde als altijd en lag nog steeds tussen de 65 en 110. De opkomst bij de vergaderingen in St. 
Job varieert duidelijk naargelang van het onderwerp van zo’n 20 tot 40 personen. Mijn persoonlijke 
doelstelling in verband met Sint-Job is in ieder geval bereikt. Wij hebben daar 2000 gehaald en het 
blijft daar zeker doorgaan, gezien de stijgende belangstelling. 
 
4.2. Statutaire algemene vergadering 

 
Deze vond plaats op 12/02/2000. Belangrijkste punt was de herverkiezing van de commissarissen. 
Prompt werden Hugo Deplus en Herman Torfs dan ook bevestigd in hun ambt. 
 
4.3. Lezingen 
 
De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen behandelden de volgende onderwerpen in 
het lokaal “Op Sinjoorke” : 
 

14/1  Het hexagonale kristalsysteem Jan Jensen en Hubert Suls 
11/2  Een terugblik op de vorige eeuw Jan Jensen 
10/3 Jaarlijkse mineralenkwis Ludo Van Goethem 
14/4 Wanneer spreken we van een nieuw mineraal ? Prof. Renaud Vochten 
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9/6 Een antwoord op al uw mineralogische vragen Panel olv. Herwig 
Pelckmans 

8/9 Het goud van de Cevennes (Frankrijk) Bruno Van Eerdenbrugh 
13/1
0 

België in de platentektonische evolutie Prof. Dr. Noël 
Vandenberghe 

10/1
1 

De tijdsbepaling in de geologie : klokken die slechts 
éénmaal tikken per honderdduizend jaar 

Dr. Peter Van den haute 

8/12 Les minéraux radioactifs Dr. Michel Deliens 
 
De lezingen in lokaal “Reinaert” : 

 
7/1 Nieuwjaarsreceptie  
4/2 Het ontstaan van de elementen Axel Emmerman 
3/3 Micro-mineralen Herwig Pelckmans 
7/4 Belgische mineralen Ko Jansen 
24/6 Gezellig samenzijn (BBQ)  
1/9 Danzig, wereldhoofdstad van de barnsteen Marcel Swaenen 
6/10 Schotland Jan Sibtsen 
3/11 De vergletsering van Antarctica, of de lange aanloop 

naar de ijstijden 
Prof. Dr. Joris Geys 

1/12 Een antwoord op al uw mineralogische vragen Panel olv. Herwig Pelckmans 
 
 

4.4. Mineralen van de maand 
 
Er werden 8 mineralen van de maand aangeboden tijdens de vergaderingen in zaal “Op 
Sinjoorke”. Er werd voor een gevarieerd aanbod gezorgd. Deze mineralen werden in Geonieuws in 
detail beschreven. De aangeboden mineralen en de “internationale auteurs” van de artikels waren : 
  

Januari Almandien Rik Dillen 
Februari Ganophylliet Roberto Bracco 
Maart Kwarts Paul Tambuyser 
April Chrysopraas Herwig Pelckmans 
Juni Pyroxmangiet Rik Dillen 
September Huréauliet Herwig Pelckmans 
Oktober Bementiet Roberto Bracco, Rik Dillen 
November Creediet Rik Dillen 
December Lazuliet Rik Dillen 

 
4.5. Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur vergaderde 1 maal formeel. De vergadering was zoals altijd gewijd aan de 
algemene problematiek van de vereniging. Bijna dagelijks zijn er informele vergaderingen via e-
mail wat zeer efficiënt is en goedkoop, maar ook nog via de telefoon en de fax. 
 
4.6. Werkgroepen. 
 
4.6.1. Edelsteenkunde, leiding P. Tambuyser 
 
In 2000 werd er vooral informeel vergaderd, te zien aan de onderwerpen. Aldus bleken de 
babbeluurtjes over edelstenen zeer belangrijk om ervaringen uit te wisselen. 
Tijdens 9 vergaderingen werden de volgende onderwerpen besproken: 
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15 januari Millenniumkwis 
12 februari Practicum 
11 maart De kleur van mineralen 
15 april Opaal 
10 juni Synthetische edelstenen 
9 september Practicum 
14 oktober De spectroscoop 
11 november Practicum 
9 december Opaal 

 
Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep een identificatiestand voor edelstenen. Wie zijn 
edelsteen wilde of durfde laten keuren kon daar terecht. 
 
4.6.2. Fluorescentie, leiding Axel Emmerman 
 
De fluorescentiewerkgroep vergaderde dit jaar tweemaal. De vergaderingen verlopen onder de 
gezamenlijke noemer van de MKA en de FMS. Tijdens de vergaderingen werden onderwerpen 
aangesneden als : het maken van een spectroscoop, algemene discussies over fluorescerende 
lampen, digitale fotografie en fluorescerende mineralen. 
Voor de toekomst staan er enkele projecten op stapel : de constructie van een korte-golf-UV-lamp 
uitgaande van goedkopere ‘germicide’ lampen, de constructie van een scanning spectrometer, wat 
dus betekent met computer aansluiting en golflengte calibratie, een aan de MKA-site gekoppelde 
web-pagina met informatie over verschillende mineralen, hun fluorescentie, met foto’s zonder en 
met fluorescentie (zowel korte als lange golf), en later met de respectievelijke emissie spectra ter 
karakterisatie. 
  
4.6.3. Zeolieten, leiding Ineke Van Dyck 
 
Een initiatie vergadering over zeolieten ging door op 9 september. Informatie hierover is reeds te 
vinden op een eigen web-pagina, waar zich een 15-tal geïnteresseerden aanmeldden.  
 
4.6.4. Jeugd, leiding Guido Cornelis 
 
Twee initiatievergaderingen werden gehouden. Dit is volgens mij een ‘oud’-zeer. Jeugd is moeilijk 
te benaderen zegt men. Is het de jeugd die moeilijk te benaderen is? Of zijn het de ouders van die 
jeugd die moet worden overtuigd, zodanig dat die jeugd naar vergaderingen mag en kan komen ? 
Alleszins volgens mij HET thema waar dient aan te worden gewerkt om de toekomst veilig te 
stellen. 
 
 
5. Minerant 
 
Minerant, op 6 en 7 mei, kende weer het gebruikelijke succes. De 25ste editie werd op 
zaterdagavond aangevuld met een receptie voor de standhouders. Een verrassing die letterlijk in 
goede smaak viel. Publieke belangstelling was er zeker. Het aangeboden materiaal was wat 
minder. Voor de toekomst hopen we daar toch wel wat aan te doen. Krachtdadiger optreden heet 
dat. De 370 lopende meter tafel werden verhuurd aan een 100-tal standhouders, verdeeld over 10 
nationaliteiten (België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Tsjechoslowakije, 
Roemenië, GOS en Groot-Brittannië). 
De bezoekersaantallen blijven schommelen rond de 7.000 a 8.000. Voor de club-financiën is deze 
manifestatie gewoonweg noodzakelijk. De opbrengst was dit jaar hoger door de kleine ingreep die 
reeds werd genoemd. Niettegenstaande dit, was de ‘bar’ zoals gewoonlijk een belangrijke 
ontmoetingsplaats, gerund door onze nu al vaste ploeg met vrijwilligers. Een speciale dank gaat 
naar het jonge ‘afwasteam’. In ieder geval dank aan allen voor de prima medewerking. 



 
Geonieuws 26(5), mei 2001  107 

6. Tentoonstellingen 
 
 Op 13 februari werden door Herman Torfs Griekse mineralen tentoongesteld tijdens de 

reisinformatiebeurs gehouden te Schoten door de vzw “Chirapsia” (Belgisch-Grieks culturele 
vereniging). 

 Op 17 en 18 mei 2000 werd in het Palais de la Régence, Einsisheim, Elzas, Frankrijk een 
Culturele en wetenschappelijke manifestatie gehouden over Meteorieten. Ons medelid Zélimir 
Gabelica was er een van de bezielers van. 

 Naar jaarlijkse gewoonte hield Georges Claeys (Geonic) van 9 tot 31 december zijn deuren op 
een kier, ‘eindejaarstentoonstelling’ heet het dan. Dit jaar was er aandacht voor de mineralen 
van het Schiereiland Kola en van Yakutin (beide in Rusland). 

 Herwig Pelckmans stelde "Mineral Oddities" ten toon op de Main Show in Tucson, Arizona, 
USA, februari 2000. 

 
7. Geonieuws 
 
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 248 pagina’s Geonieuws. De uitstekende lay-out en ruim 
31 interessante redactionele artikels van de hand van een 14-tal auteurs werden door de leden 
weer bijzonder gewaardeerd.  
 
 
8. Dienstverleningen 
 
8.1. Excursies 
 
Op 1 juli was er een uitstap naar Sclaigneaux. 
Op 9 juli en 20 augustus waren er uitstappen naar Faymonville waar er initiatie was in het 
goudpannen. 
 
8.2. Bibliotheek 
 
De bibliotheek stond in 2000 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Tijdschriften en 
boeken werden veelvuldig ontleend onder het discrete oog van Mon Schuybroeck en zijn ‘staf’. De 
volledige inventaris van het boekenbestand werd gecontroleerd en is nu beschikbaar op computer 
en op de web-pagina. 
 
8.3. Apparatendienst 
 
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 3 steenbrekers, 1 microscoop en 2 geigertellers ter 
beschikking. Deze dienst werd weerom overgenomen door Jan Jensen die deze toestellen 
geregeld heen en weer zeulde, goed voor een 15-tal ontleningen. 
  
8.4. Samenaankoop 
 
Zoals vorig jaar heeft Mario Pauwels deze dienst secuur waargenomen. Het bestelde materiaal 
bracht hij op aanvraag mee naar de vergaderingen. 
 
8.5. Adressenbestand Minerant 
 
Het adressenbestand (uitnodigingen voor Minerant) werd weer door Regina Tambuyser 
geactualiseerd. Het bestand omvat meer dan 4000 adressen van mineralenverzamelaars en/of 
geïnteresseerden in mineralen. Al deze belangstellenden krijgen een uitnodiging voor Minerant 
thuis gestuurd en op die manier verzekeren we Minerant van een talrijk geïnteresseerd publiek. 
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8.6. Internet 
 
De aanwezigheid van MKA op het Internet, door Paul Tambuyser gestart en steeds verbeterd, 
dateert van mei 1995. Sindsdien hebben we onze eigen informatie pagina’s op het WWW (World 
Wide Web). Via het WWW bieden we, in de vorm van tekstpagina’s, inlichtingen aan over onze 
vereniging en haar activiteiten en verwijzen we naar andere mineralogische informatie op het 
internet. De teller op onze home-page (=deze teller meet het aantal bezoekers) is momenteel de 
65 000 gepasseerd. De verandering van ons adres naar www.minerant.org heeft ervoor gezorgd 
dat we nu gemiddeld 100 maal per dag worden geconsulteerd. De e-min discussiegroep met een 
100-tal aangeslotenen is volle vaart van start gegaan. Interessant en te volgen voor de toekomst ! 
 
9. Externe relaties 
 
9.1. Andere verenigingen 
 
Dit jaar werden volgende MKA'ers bij andere verenigingen, tot in de Verenigde Staten, 
gesolliciteerd voor voordrachten: 
 
 15 mei 2000  “Kola”, G. Claeys, Gea Kring De Kempen 
 25 mei 2000, "Giant limestone concretions of the Rupelian era. Belgium", Johan Maertens, 

Mineral and Lapidary Society of Raritan Valley Middlesex, New Jersey  
 12 oktober 2000 “Made in space”, H. Dillen bij GEA De Kempen/Zuid Nederlandse 

Lapidaristen Vereniging 
 9 november 2000 "De etiquette van de etiketten", H. Pelckmans, Nautilus  
 16 december 2000, De Mineralen van Sclaigneaux, Richard De Nul, bij GEA West Brabant 
 
9.2. Raad van Aardwetenschappen. 
 
Het voorzitterschap van “Raad van Aardwetenschappen” werd overgedragen aan Dhr. A. Foucart 
van de vereniging 4-M. Voor dit jaar werd er wegens het laag pitje aan activiteiten géén lidgeld 
geïnd. 
 
9.3. Culturele raden 
 
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een jaarlijkse 
subsidie bezorgt. 
De MKA blijft eveneens nog steeds aangesloten bij het “Contactcomité van de Kringen voor 
Natuurstudie en Natuurbehoud”. Wij maken gretig gebruik van het lokaal in de Ommeganckstraat 
26, Antwerpen, a rato van twee zaterdagen per maand en enkele zondagen per jaar voor de 
vergaderingen van de RVB.  
 
9.4. Andere 
 
De MKA dankt hierbij de Stad Antwerpen voor de medewerking die zij telkens als vereniging 
ontvangt, onder andere ter gelegenheid van Minerant. 
De MKA dankt ook het personeel en de directie van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale waar we 
maandelijks mogen vergaderen. 
 
10 Besluit. 
 
Was voor velen "2000" misschien niet wat er van werd verwacht, voor de MKA blijkt dit niet op te 
zijn gegaan.  MKA was weeral een zeer levende vereniging ! 
 

P. Van hee, voorzitter 
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Verslag algemene vergadering 9 februari 2001 
 
De boekhouding van 2000 werd door de commissarissen gekeurd en goedgekeurd. 
 
Het budget 2001 werd voorgesteld aan de algemene vergadering. 
 
De lidgelden voor 2002 werden door de algemene vergadering vastgesteld : 
 België individueel lidmaatschap: 21 EUR 
 België gezinslidmaatschap: 26 EUR 
 Buitenland individueel lidmaatschap: 26 EUR 
 Buitenland gezinslidmaatschap: 31 EUR. 
 
Bestuursverkiezingen : er waren 6 kandidaten voor 5 vakante plaatsen. 
Werden verkozen : Hugo Bender, Guido Cornelis, Rik Dillen, Guido Rogiest en Paul Van 
hee.  

  Budget 2000 Boekhouding 2000 Budget 2001 
Nr. Kostenpost in uit in uit in uit 
0 Saldi 1998 748521  
00 Intresten 6905  

000 Beheersvergoedingen 1709  
1.1 Minerant N= 300000 258738 300000 
1.2 Minerant N+1 150030  
2 Werkgroepen 30000 6365  30000
3 Aank. Toestellen 100000 38763  150000
4 Secretariaatskosten 25000 22655  25000
5 Verzekeringen 14000 10577  14000
6 Huren 25000 30098  25000
7 Vergaderingen 35000 46306  35000

8.1 Geonieuws 330000 314080  330000
8.2 Boeken Brogne 2281  
10 Uitstappen  
11 Belast + Subsidies 15247  
12 Alg onkosten  
13 Min vd maand 15000 8000   
14 Lidgelden 240000 273700 240000 
15 Onkosten tentoonst.  
16 Transito 424  
17 Raad vr Aardwet, 3400  3400
18 Cursus 3666  
19 CD-ROM's  
20 Bib. Allerlei 5000  5000
21 Bib. Tijdschriften 60000 63546  60000
22 Bib. boeken 40000 13496  40000
23 Bib. St.Job 8000 4516  8000
24 MKA boeken  
26 Gez aank boek 16500  
30 Doosjes etc 5613  
40 Edelsteenkunde 13281  
50 Kassa St. Job  
51 Aank drank St.Job 5330  
 Totalen excl. 0 ... 000 555000 675400 711643 591569 540000 725400
 Saldi -120400 120074  -185400
 Totalen incl. 0 ... 000 555000 675400 1467069 593278 540000 725400
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Eerste vergadering van de werkgroep micromounts 
 
Onderwerp: Blaton. 
  
De eerste vergadering van de pas opgerichte MKA-werkgroep micromounts vond plaats in 
het cultureel centrum te St.Job op 2 maart 2001. De avond was gewijd aan de vindplaats 
Blaton te Henegouwen (België). 
Alle aspecten van deze gekende Fosfaatvindplaats zijn hierbij aan de orde geweest.  
 Cor van As (Geode) vergastte ons met een prachtige diareeks met onder andere 

cacoxeniet en ferristrunziet.  
 Richard De Nul had alle beschikbare literatuur en foto's verwerkt in een presentatie 

op een draagbare PC.  
 De dia's, de literatuur en de specimens van Cor en Ludo Vaeck zorgden voor 

prachtig referentiemateriaal.  
 Herman Reynders, Victor Swan en Cor hadden een overvloed aan gratis materiaal 

ter beschikking. 
 
Spijtig genoeg was deze avond te kort om alle 'niet geidentificeerde' mineralen van Blaton 
onder de microscoop te bekijken. Gelukkig waren Raymond Bastiaens en Ludo Vaeck er : 
zij stonden de aanwezigen met raad en daad bij en hadden dikwijls waardevolle 
suggesties. Op vraag van Martin Bertels zal een inventarislijst worden aangemaakt van de 
mineralen en van de beschikbare literatuur. Deze informatie zal ter beschikking worden 
gesteld via het Internet. 
 
 
 

Nieuw boek over het Kola-schiereiland, Rusland 
 

Het nieuwe Engelstalige boek "Lovozero massif" 
van Igor Pekov is een must voor de verzamelaar 
Het bevat historische gegevens, foto’s van ont-
ginning en mijnbouw, een uitgebreide beschrij-
ving van de mineralen met hun vindplaatsen van 
de unieke geologische kenmerken van het ge-
bied. 
 
De prijs bedraagt 79 USD (in februari 2001 
ongeveer 3500 BEF) exclusief verzendingskos-
ten. U kan een exemplaar van het boek bestel-
len door voor 15 juni een voorschot van 1000 
BEF over te maken op bankrekening 441-
4618021-96 t.n.v. Nicole Van Vooren (Geonic), 
Henricus Bracqstraat, 8 B-9030 Gent-Maria-

kerke. Voor meer informatie kan u terecht via de telefoon : 09 227 32 10, fax 09 227 66 04 
of E-mail: geonic@online.be, website http://user.online.be/geonic/ 
Het boek zal op de vergadering bezorgd worden na 1 november 2001. 
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En nog een nieuw mineralogie-boek ! 
 
Korbel P., Novak M. (2001), "Geïllustreerde mineralen encyclopedie", Rebo productions, 
Lisse, ISBN 90 366 1082 6, 296 pp., 17 X 21 cm, Nederlandstalig, prijs ongeveer (slechts 
!) 400 BEF. 
 

Dit boek is een splinternieuwe uitgave van de 
bekende REBO mineralen encyclopedie die ook 
vroeger reeds verscheen, en die ook toen reeds 
opviel door de onwaarschijnlijk lage prijs. 
 
Het werk behandelt de beschrijvende mineralogie. 
Laten we eerst een aantal positieve punten zeggen 
over de inhoud. Het boek bevat honderden 
kleurfoto's van een prachtige kwaliteit van echt 
realistische specimens die een welgekomen hulp 
kunnen betekenen bij het op zicht identificeren of 
herkennen van mineralen. Ook talrijke wat 
zeldzamere mineralen worden afgebeeld, en 
meestal gaat het om specimens uit min of meer 
recente vondsten, dus niet een foto van een 
uitzonderlijk specimen dat al 200 jaar in een 
museum ligt. Het is een werk van de hand van 
Tsjechische auteurs, en daardoor komt het dat nu 
eens niet de nadruk ligt op amerikaanse 
vindplaatsen, maar op Europese (met in het 
bijzonder veel aandacht voor Oost-Europese en 
Russische vindplaatsen). Dat heeft uiteraard te 

maken met de beschikbaarheid van materiaal voor de fotografen (Petr Korbel, Géza 
Kulesar, Jaffry (nee, dit is geen typfout van mij, maar wel een van de uitgevers !!) A. 
Scovil en Sandor Szakall). Het feit dat als een van de fotografen vermeld wordt "Jaffry A. 
Scovill" i.pl.v. Jeffrey A. Scovill is al een voorsmaakje van de onwaarschijnlijk slechte 
vertaling in het Nederlands van de oorspronkelijk Tsjechische tekst. Het is overduidelijk 
dat de tekst software-matig vertaald werd, met absoluut geen correctie achteraf door 
iemand die verstand heeft van mineralogie. 
 
We illustreren dit met enkele voorbeelden die in Dana's New Mineralogy niet zouden 
misstaan (uw lachspieren mogen ook al eens een goeie dag hebben, niet ?). 
 
Het meervoud van ader is steevast... aderen. Mineralen komen voor in metamorfe aderen, 
en ook vaak in "bergaderen", wat dat ook moge betekenen. Het element antimoon werd 
omgedoopt tot "stibium", en men spreekt dan ook van stibiummineralen, 
stibiumverertsingen enz. Ratiet moet natuurlijk zijn "rathiet" (genoemd naar Von Rath), en 
realgaar wordt in het Nederlands nog altijd gespeld als "realgar". Anderzijds heet 
"orpiment" in het Nederlands auripigment. Men schrijft dat "kristallen voorkomen tot 4 
centimeters", wat natuurlijk een flagrante taalfout is. 
 
Fluelliet komt voor in Hagendorf in Duitsland als een product van "tripliete verandering" 
waarmee men wel zal bedoelen dat het soms voorkomt als een verweringsproduct van 
tripliet ! Hetzelfde geldt voor "veranderingsproduct" in plaats van verweringsproduct. De 
vertaling van "Henderson mine" is ook niet mis : "Herdershond mijn". Hier heeft de 
spellingschecker ongetwijfeld grondig zijn werk gedaan. Kubus moet in het Tsjechisch 
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vertaald ongeveer hetzelfde klinken als het equivalent van "blokken", want in Baja 
California komen "boleiet-blokken" voor tot 2.5 cm. Ook fluoriet, haliet e.d. komen vooral 
voor in "blokken". Onder "natriumfluoride" (dat heeft trouwens een naam, hoor, namelijk 
villiaumiet) wordt onder "Herkomst en voorkomen" vermeld : "laat mineraal in holten van 
alkalische stollingsgesteenten (nefelien svenieten)", waarbij men wellicht doelt op 
"syenieten". Het onderschrift bij een foto van rode beryl op p. 223 slaat nergens op : "rood 
bixbiet". 
 
De spl-itsingen van wo-orden zijn ook v-aak niet je d-àt... 
Onder "spinel" staat een hele goeie : "Met edelstenen bezette roze en rode kristallen tot 2 
cm...". Het Zweedse Långban werd ingetikt als Laongban. Nog een prachtig 
interpretatiefoutje bij het vertalen komt voor onder perovskiet : neerbuigend wordt vermeld 
dat in Groenland kristallen voorkomen van "niet meer dan 8 cm", wat ongetwijfeld had 
moeten zijn "niet minder dan 8 cm" ! Lueshe, Kivu, Zaire wordt vermeld als Luesha. Onder 
kwarts heeft men het over "grote stenen kwartskristallen". Rozenkwarts vormt massa's 
van verschillende meters. Ook bij cubaniet heeft de spellingchecker zijn best gedaan, en 
vond er niet beter op dan er "cubanen" van te maken. Hij is wel consequent, want in het 
register achteraan vindt je een verwijzing naar... jawel : "cubanen". 
 
Positief is dan weer dat de auteurs zeer goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen 
van de actuele mineralogie. Onder zinkiet vermelden zij bv. terecht dat zinkiet-aggregaten 
met een glasachtige glans uit Polen die vaak op mineralenbeurzen te zien zijn, geen 
natuurlijke herkomst hebben, maar industriële producten zijn. Zij beschrijven o.a. ook de 
toch eerder recente Chinese vindplaatsen (o.a. pyromorfiet, scheeliet, cinnaber e.a.). En 
voor carpholiet wordt de Belgische vindplaats Meuville zelfs niet vergeten ! 
 
En nu komt het wellicht echt verrassende verdict : ondanks de verpletterende kritiek op de 
vertaling, die gewoonweg onaanvaardbaar is, is dit boek een absolute must, omdat de 
verdiensten niet opwegen tegen de bijzonder slechte vertaling. Het boek verdient zijn 
plaats in uw boekenrek omdat het inhoudelijk heel actueel is, actuele vindplaatsen en 
vondsten behandeld worden, de foto's prachtig en realistisch zijn, en een daadwerkelijke 
hulp betekenen bij het identificeren van mineralen, en dat alles voor een prijs die 
onwaarschijnlijk laag is. 
 
De prijs schommelt tussen 380 en 460 BEF naargelang van het aantal exemplaren dat we 
kunnen afnemen. Wie een exemplaar wil bestellen maakt voor 15 mei 2001, 380 BEF 
over op bankrekening 001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-
Gillis-Waas of betaalt dat bedrag cash op een vergadering. Zoals gewoonlijk wordt een 
eventueel positief of negatief saldo afgerekend bij de levering. Verzendingskosten zijn niet 
inbegrepen. Indien u het boek (uitsluitend in België) thuisgestuurd wenst te krijgen betaalt 
u een supplement van 100 BEF. 
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geo-nieuws kort 
 
 
 

Ruilbeurs te Aalst met excursies 
 
In het kader van de ruilbeurs van mineralen en fossielen te Aalst op 13 mei 2001 (zie 
beurzenkalender) worden op zaterdag 12 mei 2001 excursies georganiseerd. 
Er is een uitstap voor de fossielenliefhebbers naar Steendorp. Er wordt afgesproken om 9 
uur aan de kerk te Kruibeke. 
Voor de mineralen wordt er fluoriet gezocht te Rancennes (juist over de grens in 
Frankrijk). Afspraak om 10 h op het marktplein te Givet. 
Het is wel de bedoeling dat de deelnemers zich vooraf inschrijven. Dit kan bij 
De heer Luc De Coninck, Meesterstraat 65, 9100 Nieuwkerken-Waas. 
Tel.: 03/776.03.50. E-mail <dcluc@pi.be> 
 
 

Mineralenverzamelen in Zuid-Tirol (Italië) 
 

Mineralen zoeken in Zuid-Tirol (provincie Bozen/Bolzano) mag 
enkel mits een toelating. De procedure voor het verkrijgen van 
deze toelating werd onlangs vereenvoudigd.  U hoeft immers 
niet meer in te schrijven met het speciale formulier, een gewone 
brief volstaat, en wel aan het volgende adres : 
 

LMF, Landesverband der Mineralien- und 
Fossiliensammler-Vereine Südtirols 
Postfach Naturmuseum Südtirol 
Bindergasse 1, I-39100 Bozen (BZ), Italië 

 
Voor bijkomende informatie mag u ook faxen naar het museum (00 39 471 41 29 60) of 
naar het secretariaat van de LMF (00 39 471 67 88 11).  
 
In de brief vermeldt u : 
 naam en voornaam 
 volledig adres 
 nummer van uw identiteitskaart 
 lidnummer en naam van de vereniging waarbij u aangesloten bent (de MKA dus...) 
 
De kosten zijn wel gestegen; voeg 30.000 ITL in cash of als check bij uw brief.  U krijgt 
dan een toelatingskaart toegezonden voor de periode 1 mei tot 31 oktober, en er wordt 
extra informatie bezorgd over bijvoorbeeld plaatsen waar je niet mag zoeken.  Een tip : uit 
persoonlijke ervaring weten we dat het zoekverbod in de Gliedergang (Pfitschtal) door een 
kudde stieren bekrachtigd wordt ... 
 

[P.Bender] 
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Fluorescentie en andere optische toestanden 
 
De laatste tijd heeft de werkgroep fluorescentie en de werkgroep technische realisaties 
(met dezelfde animator, Axel Emmermann) niet stilgezeten. Het e-mail verkeer daarom-
trent heeft de telefoon- en TV-distributie-draden beslist overbelast. Er zijn zoveel 
interessante wetenswaardigheden aan het licht gekomen dat we uit al die berichtgeving 
de nuttigste en interessantste topics hebben samengevat voor wie de debatten niet 
gevolgd heeft. 
 

UV-lampen en filters 
 
De gebruikelijke korte-golf UV-lampjes zijn zgn. germicide lampen. Dat zijn kwikdamp-
lampen, zoals trouwens nagenoeg alle TL-buizen, er zit alleen geen fosfor (meestal 
zinksulfide gedopeerd met allerhande zeldzame aarden en andere metal-impurities) in om 
het UV om te zetten naar zichtbaar licht. Gewoon glas is niet transparant voor UV onder 
de (ongeveer) 350 nm en kwarts is veel te duur om te verwerken. Daarom zijn de buizen 
uitgevoerd in een bariumborosilikaatglas dat het meeste UV doorlaat. Ook duur, hetgeen 
de prijs van germicidelampen verklaart. 
  
De UV-transparante filters zijn eigenlijk gewoon Woodsglas (cobalt en nog wat  
kleurende/absorberende elementen) behalve dat het gewone glas ook weer door 
bariumborosilikaatglas is vervangen. Woodsglas kan je dus gebruiken voor lange golf, de 
bariumversie ervan voor korte golf. Dit verklaart natuurlijk waarom korte golf filters duurder 
zijn dan lange golf filters en waarom je korte golf filters zowel voor lange als voor korte 
golf UV-lampen kan gebruiken maar omgekeerd niet ! 
 

Wat u altijd al had willen weten over UV maar nooit durfde te vragen... 
 
... werd dank zij de E-min mailing-lijst toch maar eens gevraagd, en er kwamen 
antwoorden ! 
 
 Is elke UV-lamp hetzelfde (buiten het soort 'omhulsel') op het vlak van 'gasinhoud' ... 

en dus qua samenstelling (spectrum) van het uitgezonden licht ? 
  
Alleen TL-lampen ja, die zijn nagenoeg altijd op het spectrum van kwik gebaseerd. Er 
zitten ook wat edelgassen in die een grote bijdrage leveren aan de geleidbaarheid (je 
moet voldoende gas in de buis hebben om te kunnen ioniseren. Alleen kwik zou niet 
genoeg zijn.) en een kleine aan het UV. Germicidelampen zijn dus van bariumglas (ook 
de midrange-lampen voor bvb zonnebanken vermoedelijk, gezien hun prijs).  
 
 Houdt standaard vensterglas lange en korte golf UV tegen? 
  
Enkel LW-UV komt erdoor. Achter een vensterruit kan je géén huidverbranding oplopen, 
want SW en midrange worden tegengehouden. 
 
 Een doorsnee buislamp filtert dus alle UV, louter en alleen op basis van de 'aard van 

de buis' ? 
  
Neen, ze zou een heel klein beetje UV (zwakke spectrale lijn van Hg rond 364 nm) 
doorlaten als ze niet voorzien was van een opake laag fosfor die alle UV omzet naar 
zichtbaar licht door de fluorescentie ervan. 
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 Welk soort 'glas' zit er rond een doorsnee "blacklight"-lamp (zoals in een dancing) ? 

Woods glas, gewoon glas dat gekleurd is door cobalt en andere stoffen. Enkel LW-UV 
komt erdoor. Er zit wél OOK een fosfor in die de korte golf UV omzet naar LW-UV. De 
emissie van kwik in het LW-spectrum is namelijk heel laag. Door een hogere partiële druk 
van het kwik aan te brengen in een lamp kan je door quantummechanische effecten de 
emissie van korte golf UV onderdrukken ten voordele van langere golflengten. De 
gasdichtheid wordt dan echter te hoog om nog in een TL-buis te gebruiken (moeilijk te 
ioniseren en de temperatuur zou véél te hoog worden in zo'n dicht gas). Die 
hogedruklampen worden in bvb straatverlichting gebruikt in combinatie met natriumgas. 
 

 Hebben halogeenspotjes geen 'omhulsel' in kwarts ? 
   

Ja, daarom hebben halogeenlampen met hoog vermogen ook een serieuze dosis LW en 
midrange UV in hun spectrum. 
 

 Mijn korte-golf UV-lamp begeeft het ; waar geraak ik aan een nieuw lampje ? 
  

Wie een tiental jaar of nog langer geleden een korte-golf (je weet wel, 253 nm) UV-lampje 
op batterijen gekocht heeft (4 potloodbatterijtjes van 1.5 V) heeft wellicht ondervonden dat 
op de duur de intensiteit ondermaats wordt. Als je het kleine buislampje (4 watt) uit de 
behuizing haalt, zie je een sterke metallische aanslag op de binnenzijde van de buis... tijd 
om het lampje te vervangen. 

 

We hebben twee adressen gevonden waar je zo'n lampje gewoon kunt gaan kopen : 
 

 Lampencenter, Lange Beeldekensstraat 219 te 2060 Antwerpen (d.i. niet ver van het 
Stuyvenberg ziekenhuis). Je vraagt gewoon naar een germicidelampje TUV 4W. En 
zelfs de prijs valt mee : 595 BEF. Het verbaasde me dat zulke lampjes zomaar uit 
stock leverbaar zijn, maar blijkbaar worden zulke lampen frekwent gebruikt in e-prom 
erasers. Toch kun je best even bellen vooraleer er naartoe te gaan : 03 2350755, fax 
03 2354747.  

 Een tweede adres is : Algemene Centrale Electriciteit "ACE", Kammenstraat, 78 (dit is 
op den hoek met de Oudaan) 2000 Antwerpen, telefoon 03 2252778. De 
zaakvoerder, Jos Van Hool, is familie van ons medelid (en front-line, die-hard 
fluorescentie verzamelaar) Piet Van Hool. Piet stelt voor om bij een aankoop de 
"complimenten van Nonkel Piet" over te maken. Of dit zou kunnen resulteren in een 
korting wordt niet expliciet vermeld maar hoop doet leven, nietwaar ? 

 
[Axel Emmermann] 

Literatuur over fluorescentie binnen MKA-handbereik 
 
Boeken : 
 
 "The Henkel glossary of fluorescent minerals", Verveek E. R., Modreski P. J. - 

Journal of the Fluorescent Mineral Society - special issue, 15 
 "Ultraviolet Guide to Minerals with Mineral Identification Charts. A complete working 

metallische aanslag 
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manual for the use of UV", Gleason S.M.A. 
 "Ultraviolet-Fluoreszenzlampen und fluoreszierende Mineralien", Segenschmid G. 
 "Ultraviolet light and fluorescent minerals", Warren T.S. et al. 
 "Nature's hidden rainbows - fluorescent minerals of Franklin, New Jersey", Jones R. 

"Fluorescence : Gems and Minerals Under Ultraviolet Light", Robbins M. 
 

Uit Geonieuws: 
 

 Belgische fluorescerende mineralen - 18(7) 148-152 (1993)  
 Fluorescentie - 13(3) 49-50 (1988)  
 Fluorescentie activatoren - 11(7) 135-139 (1986)  
 Fluorescerende mineralen - 7(7) 143 (1982)  
 Fluorescerende diamanten - 8(3) 50-58 (1983)  
 Wickenburgiet : fluorescentie - 23(1) 12 (1998)  
 Fluorescerende mineralen in Belgie - 11(5) 89-90  
 Franklin : fluorescentie hoofdstad - 7(4) 83-85 (1982) 
 Franklin, New Jersey, Fluorescent Mineral Capital of the world - 18(7) 167-175 (1993)  
 Fotografie van fluorescerende mineralen - 18(7) 158-166 (1993)  
 Fluorescence : Gems and Minerals under UV - 21(3) 57-58 (1996) 
 

[Guido Rogiest] 
 

Mineralogische reizen naar Nepal, Mexico en China 
 
Walt Bowser, een Amerikaan die niet aan zijn proefstuk is op het gebied van het 

organiseren van mineralogische excursies (hij trekt jaarlijks een paar 
keer met een groep verzamelaars naar Mexico), organiseert dit jaar 
een mineralogische trekking in Nepal. Hij trekt met de deelnemers de 
Himalaya in tot een hoogte van ongeveer 3000 meter. Niet tot op de 
hoogste toppen dus... gelukkig maar ! Verschillende mijnen zullen 
bezocht worden, waar je naar hartelust kunt zoeken naar saffier, 

toermalijn, kwarts, epidoot, robijn en andere halfedelsteen-mineralen. De toegang tot alle 
mijnen en andere vindplaatsen is wel altijd afhankelijk van de weersomstandigheden. 
September biedt in dat opzicht de beste vooruitzichten. Het materiaal wordt meegenomen 
door dragers, en elke nacht breng je door in een comfortabele tent in je eigen slaapzak. 
Douches en toiletten zijn op elke slaapplaats beschikbaar. 
 
In principe biedt Walt de reis aan met vertrek uit Los Angeles, maar uiteraard kan 
specifiek voor Europese medereizigers het reisplan aangepast worden zodat je 
rechtstreeks op eigen houtje van hier naar Nepal kunt vertrekken. Denk er wel aan dat het 
om een trektocht gaat, geen luxe-verblijven in een vijfsterren-hotel dus. Het eten voor 
onderweg bestaat hoofdzakelijk uit fruit en groenten en voor de rest voedsel-in-blik 
(milieu-taks kennen ze daar nog niet). 
 
De vertrekdatum zal rond 25 september liggen, omdat dat qua weer de beste periode van 
het jaar is, met aangename temperaturen (met weliswaar koele nachten). Er wordt 
rekening gehouden met het feit dat de deelnemers geen geoefende bergwandelaars zijn, 
wat inhoudt dat de verschillende dagtochten niet al te zwaar en lang gehouden worden, 
en dat dragers en gidsen meegaan. Mineralen gaan zoeken op het dak van de wereld... 
wie ziet dat niet als de ultieme uitdaging, de eens-in-je-leven-trip ? 
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Walt is niet aan zijn proefstuk. Onder de 
naam "Mineralogical Artifact Tours" orga-
niseert hij tweemaal per jaar een minera-
logische rondreis (gecombineerd met 
toerisme) door Mexico en China. 
 
Een safari in Mexico duurt 16 à 17 da-
gen. Zijn locale contactpersonen zorgen 
voor toegang tot mijnen, groeven en 
andere types van vindplaatsen die inte-
ressante vondsten opleveren. Naast een 
aantal minder bekende vindplaatsen wor-
den o.a. bezocht : Santa Eulalia, Chihua-
hua, Naica (zie het artikel over reus-
achtige gipskristallen in het vorige 
nummer van Geonieuws), Parral, Santa 
Barbara, Durango (Mapimi en Gomez 
Palacio), Zacatecas (Conceptcion del 
Oro, Terminal, San Martin, Sombrerete, 
Fresnillo en Pinos), San Luis Potosi 
(Teptate, Charcas, Guadalcazar en Ca-
torce) en Coahuila. 
 
En analoog wordt tweemaal per jaar een 
geologisch-mineralogisch geïnspireerde 
rondreis georganizeerd naar China. Je 
kunt Peking bezoeken, Changsha, Chengzhou, Wuhan, de Daye ijzer- en kopermijnen, 
het "Institute of Rock and Soil Mechanics", en een bezoek aan de "Grote Muur" ontbreekt 
natuurlijk ook niet op het programma. 
 
De reizen vaan Mexico en China worden gewoonlijk georganiseerd in maart/april en in 
augustus/september (eerst Mexico, gevolgd door China). Geïnteresseerden nemen 
rechtstreeks contact op met Walt Bowser via e-mail <geologo@earthlink.net>. Meer 
informatie vindt u uiteraard op http://mineralsearch.com/  En, zoals gewoonlijk, wie 
meegaat wordt gestraft met de verplichting om zijn/haar reisverhaal neer te schrijven voor 
Geonieuws. 
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uit onze tijdschriften 
 
 
 
* LAPIS 25(11), 11.00 
 
9-11  Boleit 
13-21  Einmalige Tropfsteinbildungen : rhocochrosit-

Stalaktieten aus Argentinien 
22-29  Quar durch die Schweizer Alpen : das NEAT-

Projekt und die ersten Mineralfunde 
21/30  Neue Mineralien : Biehlit,  Cerchiarait, 

Johntomait, Niobokupletskit und Tegengrenit 
31-34  Aragonit-Pseudomorphosen in Achatmandeln 

aus Idar-Oberstein 
35-42  Lapis lazuli - Lasurit : Kulturgeschichte eines 

Minerals. 
 
* UV WAVES 30(3), 10.00 
4  Use of UV lights at shows 
5-6  Denver mineral show glows 
9  San Vicente calcite 
10-11  Abstracts of the Pennsylvania 2000 mineral 

symposium 
 
* LAPIS 25(12), 12.00 
 
7-10  Creedit 
11-23  ätzfiguren und Auflösungserscheinungen an 

Fluoritkristallen 
24-28  Die Münchener MIneralientage 2000 
33-41  Cala Francese, Sardinien Mineralien aus den 

Granitsteinbruchen auf der Insel La Maddalena 
(Sassari) 

42-44  Mineralfunde (Aschamalmit, Cerussit, Bismutit 
und Beyerit vom Nasenkopf, Habachtal, A - 
Cyanotrichit, Clara - Wagnerit, Höllgraben, 
Werfen, Salzburg - Jaspis, Navisbach - Gediegen 
Gold, Reisseck, Kärnten, A) 

45-  Neue Mineralien (Bakhchisaraitsevit, Cabalzarit, 
Chabasit-Sr, Gottlobit, Henrymeyerit, Symesit, 
Tumchait, Urusovit, Zincowoodwardit) 

 
* UV WAVES 25(2), 08.00 
 
7-8  Atolia - the California tungsten bonanza 

(scheeliet) 
9-10  Fluorescent mineral collecting in the Himalaya 
 
* LITHORAMA 27(8), 10.00 
 
1-5  Essai sur la protection des fossiles, minéraux et 

sites 
6-7  L'or des Ardennes en championnat 
 
* AUSTRALIAN J. MIN. 6(2), 12.00 
 
51-58  The mineral collection of the Australian 

Museum (Sydney) 
59-70 The mineralogical collections of the south 

Australian Museum, Adelaide 
71-74  The mineral collection of the Queen Victoria 

Museum and Art Gallery, Launceston, Tasmania 
75-82  The mineralogical collections of the 

Tasmanian Museum, Hobart, and the West 
Coast Pioneers' Memorial Museum, Zeehan. 

83-91  The geology collections of MuseumVictoria, 
Melbourne 

93-100  Mineralogy at the Western Australian 
Museum 

105-128  Mineral species first described from 
Australia and their type specimens 

129-130  Ruth Elise Coulsell . 
 
* LAPIS 26(1), 01.01 
 
7-9  Cuprosklodowskit 
11-40  Moctezumas geheime Schätze : Bambolla, 

Bambollita und San Miguel 
41-42  Sekundäres Gold und "Elektrum" aus dem 

Gersprenztal, Odenwald. 
43-48  Bazzit, Bertrandit, Euxenit-(Y), Powellit und 

andere aus dem Königshainer Granit in der 
Lausitz (Sachsen) 

 
* GEOLOGICA BELGICA 2(3-4), 06.00 
 
159-172  Folds trending t various angles to the 

transport direction in the Marcq area, Brabant 
massif, Belgium 

197-211  Organic components and diagenetic 
products in the travertine deposit at Villers-
devant-Orval (S. Belgium) 

 
* CANADIAN MINERALOGIST 38(4), 08.00 
 
831-838   The crystal structure of bakhchisarait-

sevite, a new mineral species from the Kovdor 
phosphorite-carbonatite complex, Russia 

839-846  Strontium in the apatite structure : strontian 
fluorapatite and belovite-(Ce) 

 
* BOCAMINA  # 5, 04.00 
 
Themanummer : Riotinto, Cuna de la Mineria 
8-49  La faja piritica Iberica 
54-58  Yacimentos de manganeso 
62-92  Mineria y actualidad en la faja pyritica Iberica 
 
* BOCAMINA  # 6, 09.00 
 
8-27  La Parrilla (scheeliet) 
30-47  Albuñuelas (wulfeniet) 
52-67  Pilar de Jaravia : la geoda gigante de la mina 

(gips-geode) 
70-94  Museo de Ciencias Naturales de Alava 
 
* GRONDBOOR EN HAMER 54(5), 12.00 
 
93-95  Mineralen uit het Gelders Geologisch 
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museum te Velp. 
105-110  Het geologisch reservaat 'P. Van der Lijn" 

bij Urk, een oppervlak uit de laatste ijstijd. 
 
* MINERAUX ET FOSSILES 26(289), 11.00 
 
16-20  Carrière de quartz de Pierre-Blanche (Haute-

Vienne) 
20  Minéraux nouveaux (tatyanaite, brandholzite, 

wallkilldellite-Fe) 
25-30  Septaria silicieux de Roumanie 
 
* DER AUFSCHLUSS 51(6), 12.00 
 
321-324  Prof. Dr. Arno MÜCKE : Ehrenmitglied der 

VFMG 
325-342  Bergbaugeschichte und Mineralbestand 

des Ganggebietes von Etzenbach (Metzenbach) 
im Untermünstertal, Südschwarzwald. 

343-349  Perowskit von der Graulei in Hillesheim - 
Stadtteil Bolsdorf, einem quartären Vulkan der 
Westeifel. 

351-353  Über das Auftreten einer zinkblendereichen 
Vererzung im Steinbruch Mackenheim/ 
Odenwald. 

365-367  Zum Goethe-Jahr 1999 - ein interessantes 
Beispiel eines Goethit-Aggregates aus dem 
Eisenerzbecken von Krivoy Rog (Oekraïne) 

371-376  Archäologischer Bergbau am Donnersberg/ 
Rheinpfalz 

377-380  Thomas S. Warren - Museum für fluores-
zens im Sterling Hill Mining Museum 

381-383  Die äusseren Erscheinungsformen der 
Offretitkristalle, deren Verwachsungen mit Erionit 
end/oder Levyn vom Vogelsberg und ihre jewei-
ligen Hohlraumparagenesen 

 
* MINERALIENFREUND 38(4), 11.00 
 
III-VI  Kleines Furkahorn Westseite 
69-73  Mineralien im "Milieu du Monde" (Waadtländer 

Jura) 
74-76  Die Mineralienbörse 2000 in Altdorf. 
77-79  Das Scheidnössli 
80-83  Lenzerheide : unbekanntes Strahlergebiet 
84-88  Die Mineralienaufsicht im NEAT-Stollen 

zwischen Erstfeld und der Bündnergrenze 
 
* GEODE 25(6), 11.00 
 
10-14  Het determineren van mineralen (4) 
17-21  De Nördlinger Ries 
21-23  Edele stenen (10) - insluitsels 
 
* NAUTILUS INFO 25(3), 11.00 
 
41-45  Bleialf : excursieverslag 30.9.2000 
46-50  Zoeken in alle rust rondom Bwlchglas (Wales) 
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tucson 2001 
 
 
erik vercammen 
herwig pelckmans 

 
 
De jaarlijkse mineralenbeurzen van Tucson zijn weer eens achter de rug, en omdat daar 
toch steeds enkele trends gezet worden blikken we er even op terug. Verwacht geen 
gestructureerd verslag, enkel een paar algemene indrukken. Hoogtepunt is in principe de 
zogenaamde "Main show" in het Tucson Convention Center, maar een tiental dagen 
ervoor gaan in een aantal hotels in Tucson belangrijke satelliet-beurzen van start. Dit jaar 
kwam de zaak wel traag op gang, want op zaterdag 27 en zondag 28 januari waren een 
aantal handelaars nog niet opgedaagd. 
 
Er is een verdere verschuiving naar de Inn Suites aan de gang. In de La Quinta Inn, een 
paar jaar geleden nog volgeboekt met mineralenhandelaars, was er nog maar weinig 
activiteit, te weinig eigenlijk om de "kritische massa" te bereiken, en daarenboven moeilijk 
te bereiken door wegwerkzaamheden. Wellicht hebben de dealers er zwarte sneeuw 
gezien. De Congress Street Expo is verhuisd naar Electric Park, helemaal aan de 
Oostkant van Tucson. Ze hebben blijkbaar wel veel geleerd van het verleden : er was een 
laag grint aangebracht en de tenten waren stevig verankerd. 
 
Het weer liet het deze keer afweten. In het begin regende het, dan volgenden een paar 
mooie dagen met temperaturen tot 25°C, maar nadien werd het naar plaatselijke normen 
wel erg koud : nauwelijks 5°C bij zonnig weer en veel wind. Er waren overstromingen en 
dikke sneeuwlagen die plaatselijk alles immobiliseerden, zowel in California als in het 
Midden-Westen. In het noorden van Arizona (Flagstaff, Grand Canyon) viel veel sneeuw, 
en gedurende enkele dagen lag er ook veel sneeuw op de bergen rond Tucson. Dit 
leverde bij heel wat beursgangers griep op en neus- en keelproblemen ! Al bij al zijn er 
ook positieve kanten : aan aantal planten en bloemen stonden extra vroeg in bloei (de 
cactussen nog niet), wat prachtige taferelen oplevert in midden-Arizona, als sommige 
hellingen helemaal geel-oranje worden door bloeiende slaapmutsjes. 
 
Er waren maar weinig Belgen, en ook de Nederlanders hadden het laten afweten. De 
hotels zijn gedurende de beursperiode een flink stuk duurder dan anders. In alle catalogi 
en websites wordt trouwens bij de gangbare prijzen uitdrukkelijk vermeld "behoudens 
gedurende speciale evenementen". Als je het goedkoop wil doen moet je een eind van 
Tucson vandaan gaan logeren, zoals bv. aan de Toltec road, 55 miles ten westen van de 
I10, in de buurt van Casa Grande, waar we maar 260 USD per week betaalden voor een 
tweepersoonskamer. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat je dagelijks tweemaal 
minstens 45 minuten moet pendelen. 
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Voor wat het aanbod aan mineralen betreft was er in feite weinig spectaculairs aan 
nieuwigheden. Er was een ruim aanbod aan Chinese pyromorfiet. Nieuw in het aanbod 
van de Chinese mineralen, die steeds in aantal en belang toenemen, waren onder 
andere witte, fluorescerende aragonietnaalden tot 3 cm, gegroeid in schoven of 
radiaalstralige aggregaten op een beige matrix. Slechts enkele specimens werden van 
deze nieuwe vondst aangeboden, dit in tegenstelling tot de granaten van Longchang, 
Guangdong Provincie, China, die we regelmatiger in de kamers te zien kregen. Nieuw ook 
waren de specimens van beryl var. smaragd, van Kunming, nabij Wenshan, China. Deze 
smaragden in kwartsmatrix mochten er best zijn. Helaas, hoe dieper de groene kleur en 
hoe groter de kristallen, hoe intenser de beurs van de potentiële koper op de proef 
gesteld werd en hoe groter de inspanning ! Gezien de talrijke opkomst van nieuwe 
gezichten uit het Oosten, en gezien het potentieel aan mogelijke specimens in het 
reusachtige China, leidt het geen twijfel dat er nog tal van boeiende mineralen uit deze 
streek naar hier gaan overwaaien. Uitkijken blijft de boodschap. 
 
Aan een benzinestation waren een paar stands met Mexicaanse gele apatieten van 
Durango, wat de laatste jaren niet frekwent meer aangeboden was. Dit jaar waren er geen 
"amazoniet-kamers" te zien. Er waren prachtige carletoniet-groepjes van de Mont-
Saint-Hilaire (Canada). 
 
Er waren lange "splijtstukken" van vezelgips die met schuurpapier vlakgeschuurd waren 
en een mooi "pruikje" kregen. Er was een ruim aanbod van pegmatietmineralen , met 
onder andere een grote tweeling van hambergiet, grote vlakke kristallen van 
montebrasiet, en veel veldspaten, afkomstig van Galilei, Brazilië. 
 
Een verwerpelijke tendens is dat veel kwartkristallen aangeslepen worden, zelfs op matrix 
of in groepen ! Op de AGTX-show, voornamelijk gericht op edelstenen, waren er 
verrassend veel gefacetteerde stenen van zeldzame tot bijna unieke mineralen, waarbij 
men zich blijkbaar van de hardheid (of zachtheid...) niets meer aantrekt : sfaleriet, talk, 
clinohumiet, taaffeiet, bariet, gips, clinozoisiet. Er was ook een heel mooi Art Deco 
halssnoer met smaragd en briljanten, voor het zachte prijsje van 40 miljoen BEF ! 
 
Er was nogal wat materiaal (vooral veldspaat-kristallen) van de Mount Malosa in Malawi. 
Zoals gewoonlijk zaten er in de kamer van David 
Shannon geregeld 3 of 4 verzamelaars die rustig alle 
flats (en dat zijn er een paar honderd) doorsnuffelden. 
 
Hokus pokus : veel "metaphysics", en nu al voor de 
derde keer een "Metaphysical Show Guide", met o.a. 
"green amethyst" (sic !) en zoveel mogelijk fancy 
benamingen voor gewone mineralen. Opvallend is dat 
alle eigenschappen toegeschreven worden aan 
"channeled information", ofwel dat een steen "is said 
to have" bepaalde kenmerken (overigens vragen we 
ons af of iemand van die verkopers wel weet wat 
metafysica eigenlijk echt betekent !). De overige 
"metavieze" parafernalia nemen naar ons gevoel ook 
toe : Boedda-beelden, bedrukte stoffen enzovoort. 
 
Net zoals vorig jaar swingden op de Main show de 
prijzen de pan uit, met gelukkig enkele uitzonde-
ringen. Bij Rock Smiths kon je bv. een nieuw mineraal 
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kopen, voor 5 tot 70 USD met een uitgebreide documentatie erbij ! Dit mineraal is 
gloednieuw, je kunt de mooie kristallen zien met het blote oog, het gaat om een 
interessante paragenese, het is niet onknap en bruin van kleur. Het aanbod was 
behoorlijk te noemen, de prijs betaalbaar (alvast naar Amerikaanse normen). Schoonheid 
van dienst luistert naar de naam hubeiet en werd genoemd naar de Chinese provincie 
Hubei, alwaar het mineraal ontdekt werd. Belangrijkste begeleiders zijn inesiet en 
kwartskristallen. Systematisch gezien is dit nieuwe silikaat min of meer een buitenbeentje, 
met voorlopig enkel ruiziet als een verre verwant. Wie het water reeds in de mond heeft, 
kan zijn dorst misschien lessen op Minerant... 
  
De tentoonstellingen waren opnieuw erg interessant : mooie Russische mineralen, een 
kast met uitsluitend azuriet, een andere met rhodochrosiet, met veel materiaal uit 
Homestake en Alma, maar niet uit Hotazel. Er was ook een mooie kast met mineralen van 
ons medelid Georges Claeys. Vrijdag is de dag voor de kinderen, met bij veel handelaren 
een speciaal (goedkoop) aanbod. Uit didactisch oogpunt is dit interessant voor de 
scholen, maar het initiatief wordt natuurlijk ook gezien als een "kweekvijver" voor de 
mineralogie ! Al die scholen op de beurs zijn natuurlijk wel een beetje een plaag voor de 
overige bezoekers. 
 
De meeste handelaars klagen over de beurzen, zowel voor wat de omzet betreft als het 
aantal bezoekers. Er worden een drietal redenen opgegeven. 
 
1) Er gebeuren tegenwoordig zoveel transacties via het Internet, dat dit zijn invloed 

heeft op de "gewone" verkoop. Sommige handelaars verkopen alleen nog via het 
Internet, en dan nog geregeld via electronische veilingen. Als er ergens ter wereld 
een gek is die belachelijk veel wil betalen voor een mineraal jaagt dat de prijs de 
hoogte in, en zet dat een trend voor volgende verkopen. Zulke situaties worden 
daarenboven nog in de hand gewerkt door toestanden als de veiling van de Freilich-
collectie in het begin van dit jaar. In feite was bijna iedereen in Tucson het er roerend 
over eens dat dit geen goede zaak is geweest ... Er waren twee grote kampen: zij die 
vonden dat de prijzen belachelijk hoog waren en vreesden voor het onbetaalbaar 
worden van hun hobby, en zij die vonden dat de veiling allesbehalve een succes is 
geworden (wegens te lage prijzen) en vrezen dat ze van hun hoog geprijsde 
specimens niet meer zullen afgeraken. 

2) De massale eentonigheid van Marokkanen, Chinezen, Pakistanen e.a. die allemaal, 
jaar in jaar uit steeds met hetzelfde materiaal naar Tucson afzakken. 

3) En natuurlijk, vooral voor de Europeanen, de ontzettend hoge dollarkoers. De 
evolutie gaat van 37 BEF voor een USD in 1999 tot 41.5 BEF vorig jaar en 44.25 nu ! 
Het gevolg is dat minder Europeanen naar Tucson komen, en zij die komen kopen 
uiteraard minder. 

 
En we hebben voor u ook nog wat nieuwtjes van achter de schermen bij elkaar 
gesprokkeld tijdens ons verblijf in Tucson. 
 
De Benitoite Gem Mine, gelegen te San Benito County, Californië, is alom gekend voor 
haar prachtige benitoiet en neptunietspecimens. Het is geen geheim dat de beste 
specimens ter wereld van deze mineralen van deze vindplaats komen. Voor benitoiet is 
het overigens de enige plaats waarvan er specimens "op de markt zijn". Voorts levert 
deze plek ook nog andere zeldzame species, zoals vb. joaquiniet. Dat de vindplaats 
echter nog lang niet uitgeput is, werd zo'n twee jaar geleden bewezen door Scott Kleine, 
die er toen een prachtige vondst deed van fresnoiet kristallen tot 2 cm ribbe ! Weerom 
ging het om specimens van top-niveau (en spijtig genoeg ook top-prijzen)...). 
Dit moet ongetwijfeld ook de aandacht getrokken hebben van andere mineralenhande-
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laars. Superspecimens met mooie kleuren en kristallen zijn nooit weg, en als het dan nog 
gaat om echte klassiekers zoals benitoiet en neptuniet van California... Het lag dan ook 
enigzins voor de hand dat vroeg of laat Collector's Edge een oogje op deze vindplaats 
zou laten vallen. Na het neertellen van 1.2 miljoen US dollar mag deze firma zich nu de 
gelukkige eigenaar noemen! Het vervolg laat zich raden... 
  
Nog in Tucson liepen we Graham Sutton tegen het lijf. Graham is één van de weinige 
mensen ter wereld die zich zelf full time bezig houdt met het verzamelen van mineralen op 
wereldberoemde vindplaatsen. Zo werkte hij jaren voor Wayne Thompson op zoek naar 
mooie wulfenietspecimens van de Red Cloud Mine (Arizona). Zijn "contract" met Wayne is 
enkele maanden geleden echter afgelopen, en wie is zijn nieuwe werkgever...? Juist, 
Collector's Edge. Eén van zijn eerste nieuwe opdrachten was het bergen van de 
schitterende auripigmentspecimens van Nevada, die vorig jaar op de markt kwamen. 
Meer dan 90% van al deze specimens werden uiterst zorgvuldig verzameld door deze 
stoere man , als geen ander de benaming "rockhound" waardig. Hij vertelde me overigens 
dat het verzamelen van de auripigment geen lachertje was, vermits er de hele tijd gewerkt 
werd in diverse arseensulfiden, waaruit de auripigmentgeodes uitgeslepen moesten 
worden. Het stof kroop in al zijn poriën, en de bijhorende stank was niet te beschrijven... 
zijn vrouw rook gewoon wanneer hij kwam aangereden! 
  
Graham is nu weerom bezig in de Red Cloud Mine, en de foto's die hij bij had toonden 
duidelijk dat zijn team er geen gras over laat groeien ! De nieuwe eigenaar van de Red 
Cloud Mine -... juist, Collector's Edge, hoe raad u het ! - heeft namelijk besloten over te 
gaan tot strip mining. Met andere woorden, waar men vroeger een schacht had die de 
wulfenietader volgde, en die met een helling van ongeveer 50° de diepte inging, heeft 
men nu langs de bovenkant van de ader... een prachtig zicht op de blauwe hemel van 
Arizona. Tonnen en nog eens tonnen gesteente heeft men hiervoor moeten verplaatsen! 
De storthoop van de mijn is dan ook op zijn minst indrukwekkend te noemen. Eind 
februari had men de start gepland van de eigenlijke berging van de wulfenietader, die 
over de ganse lengte tot op een breedte van 10 feet (ongeveer 3 meter) mooie specimens 
zou moeten opleveren. Graham stond op de beurs van Tucson alvast te popelen van 
ongeduld om aan dit mooie werkje te kunnen beginnen... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook dit is Tucson... in 
de sneeuw ! 
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Gezien Nevada menig verzamelaar blijft verwen-
nen met mooie vondsten, werd het hoog tijd dat er 
ook een boek op de markt kwam in het genre van 
de "Minerals of Colorado". Niettegenstaande dit 
werk reeds enige tijd is aangekondigd, is het nog 
steeds niet verschenen. Uit goede bron vernamen 
we echter dat men volop bezig is met het grondig 
nalezen van het manuscript (zou de Dana Errata 
webpagina van de MKA daar iets mee te maken 

hebben?). Publicatie zou nu voorzien zijn nét voor Tucson 2002. We houden u alvast op 
de hoogte. 
 
Voorts was hét nieuws onder alle verzamelaars de brief die in de Mineralogical Record 
was verschenen over het zelf maken van je eigen zilverlokken (inclusief acanthietkris-
tallen!)... Er was zelfs een specimen dat vorige week gemaakt was te zien in de kamer 
van een dealer. Vooral diegenen die zich onlangs een "authentic silver from Kongsberg" 
of zo hadden aangeschaft, liepen nu met de vraag rond of dit ding wel echt was... Voor 
meer informatie verwijzen we naar de Mineralogical Record 32(1), 72-73 (2001) 
 
Dit jaar zijn we (Erik & Co.) ook zelf gaan zoeken, o.a. in Duquesne (Washington Camp) 
waar in een granaatskarn Japanse tweelingkristallen van kwarts te vinden zijn. De Grand 
Reef mine, met kopermineralen, in het bijzonder linariet, is reeds erg afgezocht, en de 
stenen die er liggen worden elk jaar kleiner. 
 
Als je toch in de Far West bent combineer je een bezoek aan de beurzen natuurlijk met 
wat toerisme. We bezochten deze keer Organ Pipe National Monument, beroemd om zijn 
prachtige en zeer grote cactussen, de groeven van Ajo, Bisbee en Morenci, Petrified 
Forest, Meteor Crater (waar zandsteen kan gevonden worden met coesiet en stishoviet). 
De Grand Canyon en Zion National Park lagen deze keer in een dikke sneeuwlaag 
gehuld. Opvallend in zo'n landschap, ver van steden en wegen, is de absolute stilte die er 
heerst. We hebben ook wat dieren kunnen zien, o.a. de roadrunner, de kardinaalsmuts, 
een niet geïdentificeerde cobaltblauwe vogel, en verder een coyote en een slang (merk 
onbekend). In dit seizoen zijn er, gelukkig voor de stenenzoekers) nog geen schor-
pioenen, tarantula's, wolfsspinnen, duizendpoten, ratelslangen en koraalslangen... 
 
Uitgebreide gegevens en foto's m.b.t. Tucson 2001 vindt u ook op de volgende web-sites: 
http://www.tucsonshow.com/reports/tucson_index.shtml 
http://www.the-virtualshow.com/report1.html. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De reusachtige groeve van 
Bisbee, Arizona, USA.  


