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mka-kalender
Vrijdag 3 mei 2002
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

Manuel SINTUBIN
Systeem aarde - de aarde als een levende planeet
Prof. Dr. Manuel Sintubin is na zijn boeiende voordracht over platentektoniek zeker geen
onbekende meer in ons midden. Vanavond leert hij ons de aarde te zien als een levend iets, in
plaats van als een dode bol. Ook al mag die aardkorst in onze contreien dan nog zó stabiel lijken,
achter haar onbewogen uiterlijk is het een drukte van jewelste ! Nieuwsgierig ? Dan is dit voor jou
een geknipte avond ! Prof. Manuel Sintubin is verbonden aan de KULeuven (Groep Structurele
Geologie en Tektoniek).

Vrijdag 10 mei 2002
Maandelijkse 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 transacties, identificaties, tombola, afspraken voor privéexcursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Aanbod van de maand : smithsoniet uit Mexico

20.30 h

Jean DETAILLE EN Bruno VAN EERDENBRUGH
De ontdekking van een goudmijn in België

Dit sympathiek tweetalig sprekersduo was reeds eerder te gast in onze vereniging. Vanavond doen
ze ons alles uit de doeken over iets dat twee jaar geleden aardig wat stof deed opwaaien in de
archeologische, mineralogische en geologische middens in België: de ontdekking van een
authentieke Belgische goudmijn ! Naar aanleiding van de bevindingen van de Luikse historicus
Lambert GRAILET, de auteur van een recent werk over het goud in de Ardennen, begaf het
goudzoekersduo zich naar een plaats in de omgeving van de Baraque Fraiture. Daar bevindt zich
immers - op privé-terrein - een grote vijver die door het wild als drinkplaats gebruikt wordt. Over
deze plaats, ook gekend als de "Trô des Massotais", werden in de loop der tijdens de meest
mysterieuze verhalen verteld... Het vervolg ? Dat krijgt u uiteraard in geuren en kleuren verteld
door Jean en Bruno !

Titelpagina :
Smithsoniet-aggregaten van de San Antonio mine, Santa Eulalia, Aquiles Serdan,
Chihuahua, Mexico. Foto en verzameling Dave Hayward.
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Zaterdag 11 mei 2002
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Onderwerp : Myanmar
Eind vorig jaar bezochten een aantal leden van ACAM een reeks vindplaatsen van mineralen en edelstenen in Myanmar (voorheen Birma) en in Thailand. Marcel Swaenen (voorzitter van ACAM) geeft ons vandaag aan de hand van dia's een verslag van deze reis.
Behalve edelstenen, mijnen en mineralen krijgen we ook impressies van de cultuur, de
natuur en het leven in dit bijzondere land dat wellicht niet op ieders lijstje van potentiële
vakantiebestemmingen zal staan. Dus dat belooft een boeiende lezing te worden waarop
ook niet-werkgroepleden hartelijk welkom zijn. Overigens wordt aan een herhaling van deze reis gedacht en potentieel geïnteresseerden mogen deze lezing dan ook niet missen.

Zaterdag 1 juni 2002
Op 1 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, om 19.30
h. Bij mooi weer eten we buiten, anders natuurlijk binnen. Op het menu staat : aperitief gegarnierde ribbetjes a volonté - dame blanche. De prijs bedraagt 15 EUR, drank niet
inbegrepen. Graag inschrijven vòòr 23 mei 2002, bij Herman Reynders, Paul Van hee of
Miel Daneels. Op aanvraag kun je een alternatief menu bekomen (vermelden bij
inschrijving a.u.b.) : a) visschotel of b) koude schotel met kip.



beurzen en tentoonstellingen
Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J

juwelen

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact 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 secretariaat of de redactie
van Geonieuws, liefst per e-mail.
25/5
25-26/5
25-26/5
25-26/5
26/5
26/5

A
D
CZ
F
D
NL

26/5

D
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JUDENBURG. Veranstaltungszentrum, Kaserngasse 18. 9-17 h. Beurs (M).
DEIDESHEIM. 10-17/9-17 h. Beurs (M). Tentoonstelling over de Pfalz.
TURNOV. Sokolovna ve Skalove ul. Beurs. <cechmistr@seznm.cz> www.hakeni.cz
SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques Brel (havenkwartier).
THALE.HARZ. Mehrzweckhalle, auf den Höhen. 10-16 h. Beurs (M).
VENLO. Venlonapaviljoen, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs (M).
<rayer.mineralen@planet.nl>
WUPPERTAL. VHS. 10-17 h. Ruil-beurs(M). <schakel@wtal.de> www.vfmg-bergmark-
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1-2/6
1-2/6

CZ
D

1-2/6
1-2/6
1-2/6
2/6

D
F
F
D

2/6

CZ

2/6
2/6
7-9/6

A
E
RO

8-9/6
8/6
8-9/6
8-9/6
8-9/6
9/6
15-16/6
22/6

D
D
D
F
F
CH
S
D

22-23/6
27-30/6

D
F

wuppertal.de
KARLOVY VARY (KARLSBAD). Hotel Termal. 9-18/9-16 h. Beurs (M-F).
MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J).
<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>
MÜNCHEN. Pschorrkeller, Theresienhöhe. 10-18/10-17 h. Beurs.
FRONTON. Salle Gérard Philippe.
BLAGNAC. Salle polyvalente du chemin des Ramiers.
EISENACH. Bürgerhaus, Thälmannstrasse. 10-17 h. Beurs (M-F).
<geodienst@t-online.de>
USTI NAD LABEM. zoologicka zahrada Usti-Krasne Brezno, Drazdanska ulice. 9-15 h.
<vlaciha@pf.ujep.cz>
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M, postzegels)
MADRID. ETS Ingenieros Minas, c/ Rios Rosas 23. Beurs (M-F-schelpen).
BISTRITA. Muzeul Judetean Bistrita. Str. Gen. Balan 29. 9-17 h. Beurs (M-F-E).
<ampgar@bioge.ubbcluj.ro>
BUGGINGEN/FREIBURG. Festhalle. 13-20/10-19 h. Beurs (M).
EHRENFRIEDERSDORF. Kulturhaus Zinnerz GmbH. 10-16 h. Beurs (M, géén J).
LANDAU. Museum Kastenhof. 11-20/10-16 h. Beurs (M-F).
DRAGUIGNAN (83). Espace Saint-Exupéry, Place de la Paix.
PIERREVERT (04). Salle polyvalente.
MEIRINGEN. Kirchgemeindesaal, Kirchgasse 19. 9-17 h. Beurs.
KOPPARBERG. Brusala Loge (deels in openlucht). Beurs (M).
FREIBERG. Heubner-Halle, Dörnerzaunstr. 9-17 h. Beurs (M).
<mineralienfreund@web.de>
SPEYER. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>
SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Diverse locaties. www.mineralopole.com

en voor uw vakantieplanning : de vakantie-beurzen
27-30/6
5-7/7
6/7
6-7/7
6-7/7
7/7
13-14/7
13-14/7
14/7
14/7
14-15/7
19-21/7
20/7
20-21/7
20-21/7
21/7
26-27/7
26-28/7
26-28/7
27-28/7
27-28/7
27-28/7
28/7
28/7
2-4/8
2-4/8
3-4/8
3-4/8
3-4/8

Ste-Marie-aux-Mines (F)
Arnbruck (Bay. Wald) (D)
Schneeberg (D)
Zauchensee (A)
Saint-Ambroix (F)
Hüttenberg (A)
Réalmont (F)
Davos (CH)
Oberzeiring (A)
Fiesch (CH)
Ylämaa (FIN)
Eidsfoss (N)
Fl¨ha (D)
Oberstdorf (D)
Millau (F)
Mittersill (A)
Montalivet (F)
Bocsa (RO)
Wilberforce OT (CDN)
La Bourboule (F)
Annaberg (D)
Radenthein (A)
Vordernberg (A)
Binntal (CH)
Celerina (CH)
Eymoutiers (F)
Auerbach (D)
Koszeg (H)
Obermaiselstein (D)
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3-4/8
3-4/8
3-4/8
3-4/8
3-4/8
3-4/8
9-11/8
10-11/8
10-11/8
11/8
15/8
16-18/8
17-18/8
17-18/8
17-18/8
18/8
18/8
24-25/8
24-25/8
24-25/8
25/8
25/8
25/8
30/8-1/9
31/8-1/9
1/9
1/9
1/9
14-15/9

Utzenfeld/Lörrach (D)
Wolfach (D)
Chamonix (F)
Uchizy (F)
Disentis (CH)
Långban (S)
Roquefort/Soulzon (F)
Narbonne (F)
Pont-Aven (F)
Hettstedt (D)
Bramberg (A)
Sils (CH)
Miltenberg (D)
Châtel-Guyon (F)
Pezinok (SK)
Martigny (CH)
Bristen (CH)
Heidelberg (D)
Interlaken (CH)
Andechs (D)
Bad Homburg (D)
Güdesweiler (D)
Tulln (A)
Budapest (H)
Kiel (D)
Chemnitz (D)
Neubulach (D)
Saalfelden (A)
Brussel (B)
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jaaroverzicht 2001
paul van hee
1. Inleiding
Het jaar 2001 begon met de deelname aan een prachtige tentoonstelling in St. Gérard de Brogne,
het grootvader worden en eindigde, voor mij althans, met een geforceerde (gelukkig maar) als het
ware opruststelling. Eindelijk is er nu wat meer tijd vrij om aan mineralogie te doen. Uiteraard
hebben de gebeurtenissen van 11 september menig persoon ook wel door het hoofd gespeeld.
Hier werd nogmaals getoond hoe kwetsbaar de ‘mensheid’ toch wel is. Een jaar waarin we
weerom verschillende leden, tot mijn en onze grote spijt, verloren hebben. Onder hen een van
onze vroegere commissarissen. Minerant, waar wij nu iets strenger optraden, was op enkele uitzonderingen na van een heel wat hogere kwaliteit. De lezingen waar Herwig zorg voor droeg,
waren van een grote diversiteit en kwaliteit en werden goed onthaald, met als orgelpunt de lezing
aan het RUCA (waar de lichtgoden het lieten afweten) van Peter Lyckberg. De aanwezigheid VAN
LEDEN bij de lezingen was zowel in St. Job als in Antwerpen nagenoeg constant.
De MKA internet-site blijft een belangrijk aantrekkingspunt dat door verschillende andere
mineralogie sites wordt aangeprezen als een van de voornaamste sites waar mineralogische info
te vinden is. Ook naar de virtual quarry wordt regelmatig verwezen. Verder heeft de e-min
discussiegroep voor een diversiteit aan vragen en antwoorden, en discussies, blijven zorgen. Een
nieuwe werkgroep ‘Micromineralen’ zag het licht, deze wordt geleid door Richard De Nul.
Iedereen die zich heeft ingezet tot het welslagen van de verschillende MKA activiteiten worden
langs deze weg nogmaals van harte bedankt.

2. Leden
Dit jaar zijn we er weerom in geslaagd het aantal leden nagenoeg constant te houden. Gezien de
blijvende daling van het totaal aantal leden in België van alle verenigingen samen is dit een
regelrecht succes.

3. Personalia
Tot mijn spijt zijn er dit jaar in deze rubriek vele verliezen te melden. De goede herinneringen aan
deze personen blijven ons (en mij in het bijzonder) in ieder geval bij.
 2 november 2000, Patrick Van Herck, zoon van MKA lid Raymond Van Herck, op 35 jarige
leeftijd na een langdurige ziekte.
 10 januari 2001, Maria Bayens, echtgenote van Frans Michiels, broer van wijlen Leo Michiels
ex-MKA voorzitter. Zij werd bijna 90.
 12 januari 2001, in de leeftijd van 81 jaar, Maria Wartel, levensgezellin van ons medelid
François Verhallen.
 31 mei 2001, Gerard Troch, net geen 76 geworden, jarenlang commissaris bij de MKA.
 4 juli 2001, Julia De Roos, weduwe van Albert Kiekens, jarenlang MKA lid en tot een paar jaar
geleden een trouwe bezoekster van onze vergaderingen.
Wij missen al deze personen die, al dan niet bescheiden, de MKA gesteund hebben ten zeerste.
Gelukkig was er ook heuglijk nieuws : de geboorte van Rinji, zoontje van Chris en Herwig
Pelckmans op 23 mei 2001.
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4. Vergaderingen
4.1. Ledenvergaderingen
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in het lokaal “Op Sinjoorke” in de Jeugdherberg te
Antwerpen, telkens met lezingen, voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand,
bibliotheekraadpleging en vele 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 het onderwerp en seizoen van zo’n 20 tot 40 personen.
4.2. Statutaire algemene vergadering op 09/02/2001.
4.3. Lezingen
De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen behandelden de volgende onderwerpen in
het lokaal “Op Sinjoorke” te Antwerpen:
12 januari
9 februari
9 maart
13 april
8 juni
14 september
12 oktober
9 november
14 december

De mineralen van de Kalahari manganese fields
Jaarlijkse statutaire vergadering
Op stap in Okerland
Geologische reisindrukken van Hawaii
“Digging in the West” of ”Mineralen verzamelen in het
Westen van de Verenigde Staten”
Bretagne: een reis naar het verleden
Jaarlijkse mineralen-kwis
Sainte-Marie-aux-Mines
Namibië
The first western visit to the most famous Gem
Pegmatite Fields of Russia since 1916 (including the
Alabashka-Murinska pegmatite field, and the Takovaja
emerald-alexandrite Mines)

Willy Israel
Fons Quadens
Eddy Van Der Meersche
Sandy en Chauncy Walden
Georges Claeys
Ludo Van Goethem
Hugo en Paul Bender
Piet Knijnenburg
Peter Lyckberg

De lezingen in lokaal “Reinaert” in Sint-Job-in-'t-Goor:
5 januari
2 februari
2 maart
6 april
2 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

Digitale fotografie : de toekomst?
Namibië
De Miguel Vacas mijn, Portugal
Concepten van de platentectoniek
Jaarlijks MKA-etentje
Bariet in al zijn facetten
Mineralen goed reinigen
Kwarts
Fluoriet

Paul Van hee
Paul Vandevelde
Ko Jansen
Manuel Sintubin
Hubert Suls en Jan Jensen
Rik Dillen
Jan Sibtsen
Cor Van As en Leo Hemmes

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
Februari
Maart

Eugeniet
Vanadiniet
Natrojarosiet
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Rik Dillen
Rik Dillen
Rik Dillen
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April
Juni
September
Oktober
November

Stauroliet
Monticelliet
Ferrieriet
Roederiet
Wollastoniet

Georges Claeys en Rik Dillen
Herwig Pelckmans
Rik Dillen
Richard Bongers
Rik Dillen

4.5. Raad van Bestuur
Door omstandigheden vergaderde de raad van bestuur dit jaar niet formeel. Bijna dagelijks waren
er echter informele vergaderingen via e-mail wat zeer efficiënt is en goedkoop naast de nodige
contacten via de telefoon en fax.
4.6. Werkgroepen.
4.6.1. Edelsteenkunde, leiding Paul Tambuyser
In 2001 werd er zoals steeds vergaderd in de Ommeganckstraat. De practicum-babbeluurtjes over
edelstenen blijken van groot belang te zijn. Tijdens 9 vergaderingen werden de volgende
onderwerpen behandeld :
13 januari

Refractometer

10 februari

Vraagvergadering

10 maart

Granaten

14 april

Practicum

9 juni

Practicum

15 september

Practicum

13 oktober

Meten is weten

10 november

Ruil en Verkoop dag

15 december

Insluitsels in edelstenen

Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep, zoals al menig jaar, een identificatiestand voor
edelstenen. Wie zijn edelsteen wilde of durfde laten keuren kon daar terecht.
4.6.2. Fluorescentie, leiding Axel Emmerman
In het voorbije jaar werden twee vergadering gepland. Piet Van Hool en Gérard Barmarin waren de
organiserende partij maar Gérard heeft zich teruggetrokken waardoor uiteindelijk maar één
vergadering werd gehouden. De bijeenkomst kon bogen op de aanwezigheid een bijna voltallige
groep. De stereofoto’s die Axel maakte van fluorescerende mineralen werden door Paul
Tambuyser in een mooie pagina gegoten en staan sinds februari 2001 op onze website. Er is
behoorlijk wat positieve commentaar op gekomen vanuit verschillende werelddelen. Er komt
ongetwijfeld nog een hele batch nieuwe foto’s. Wordt vervolgd…
De “buitenvergaderlijke” activiteiten van de groep spitsen zich vooral toe op het goedkoop zelf
maken van korte golf UV-lampen en de daarvoor benodigde aluminium reflector. Dit leidde tot een
vinnige e-min discussie omtrent het hoogglans-polijsten van aluminium… In de praktijk werd een
plaat aluminium aangekocht (600 BEF) en werd een “bijna-hoogglans” bereikt. De bruikbaarheid
als reflector moet nog getest worden. Ook het realiseren van een home-made spectrometer werd
verdergezet. Een extra werksessie van Gérard Barmarin en Axel leerde ons dat je wel wat leuke
dingen kan doen met huis-, tuin en keukengerei maar dat het betere werk toch nog steeds door
professionelen moet gedaan worden. We hebben een duidelijk spectrum kunnen maken van kwik,
gebruikmakend van : een opengevezen webcam, een 28 mm fotolens, slit met scheermesjes, een
oude schoendoos met een gat erin, plakband, en een PC. De kwaliteit van het spectrum was
echter te laag om effectief bruikbaar te zijn voor metingen.
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Ook werd nagegaan of bestaande apparaten mogelijk konden aangepast worden om bruikbare
spectra te verkrijgen. Daartoe werd een zonnekap voor een fototoestel aangekocht. De kap werd
voorzien van een slit en een diffractiegrating en op een digitaal fototoestel gemonteerd. Het bleek
echter dat de lichtsterkte van de alzo verkregen spectra véél te zwak was voor bruikbare beelden.
De test wordt echter voortgezet met gewone SLR-camera en gevoelige film. Werk voor 2002 !
Einde 2001 werd ook de organisatie aangevat van een Europese vergadering van de FMS-MKA.
Bedoeling is dat de Europese leden van de FMS en de fluorescentiegroep van de MKA
samenkomen op twee dagen van kennismaking-ruilen-voordrachten. Bij leven en welzijn zal ook
Don Newsome, oprichter van de FMS, aanwezig zijn.
Samenvattend : het project van de zelfbouw-spectrometer wordt herzien naar eventuele aankoop
van een betaalbaar toestel en de werkgroep is alive and kicking.
4.6.3 Technische Realisaties
De werking van verkgroep Technische Realisaties en die van de werkgroep Fluorescentie lopen de
laatste tijd wat in elkaar over. Bvb het zoeken naar een betaalbaar alternatief voor de Superbright
2000 hield in dat we aan gepolijst aluminium moesten zien te geraken. Na oeverloos proberen en
experimenteren bleken een Metabo SX E 400 en een tube gewone metaalpolish (of zelfs
tandpasta) de beste resultaten op te leveren. Zoals steeds werd het onderwerp enthousiast
bediscussieerd via e-min. Binnenkort doen we de test met een germicide-spaarlamp en een
aluminium reflector waarna Geonieuws de hopelijk blijde boodschap mag uitdragen (dat een korte
golf UV display nog maar een kwart kost van wat je voorheen moest uitgeven).
Ikzelf heb alvast met succes twee draagbare kampeerlampen omgebouwd tot UV-lampen, één
korte en één lange golf. Beide types beschikken over een herlaadbare loodbatterij en kunnen
gedurende meerdere uren gebruikt worden. De ombouwprocedure werd met foto‘s gepubliceerd in
Geonieuws, tot stichting van wie de lust bekruipt om bij nacht en ontij in een vindplaats te gaan
rondscharrelen. Gérard Barmarin kwam met enkele leuke zelfbouw ideeën zoals een polariscoop
en een dichroscoop op de proppen en beloofde ons daarover een artikel (Franstalig) te schrijven
dat dan voor Geonieuws zou vertaald worden. Dat moet nogal een lang artikel zijn geworden want
we wachten er nog steeds op. Gelukkig mochten we een artikel en schema kopiëren van de
website ener e-minner waardoor de polariscoop toch nog in Geonieuws terechtkwam. Er werd een
vel polarisatie-materiaal aangeschaft waarmee een dichroscoop gemaakt werd. Tot mijn
verrassing blijkt dat sommige mineralen zoals spodumeen, delhayeliet en steenstrupien hun
fluorescentie gedeeltelijk gepolariseerd uitzenden. Ook dit wordt natuurlijk verder onderzocht.
Op vraag van Albert Vercammen werd de officieel als onherstelbaar verklaarde verlichting van de
microscoop van de MKA door Axel uit elkaar gefoefeld, lukraak gesoldeerd, terug in elkaar
gestoten en getest. Het werkte feilloos ondanks het feit dat het project van bij aanvang de bijnaam
“mission impossible” had meegekregen. Het werkte dus tot Axel het aan Albert teruggaf. Het
onding trachtte nog een wijle zijn aura van onherstelbaarheid op te houden totdat een wakkere
Albert doorkreeg dat ook het lampje aan vervanging toe was. Maar wees gerust, er zat wel degelijk
een draadje los… in de verlichting bedoel ik… Nadat bleek dat de “Barbie-microscoop” van
INTEL™ niet voldoet om bruikbare beelden op te leveren van micromounts werd reeds in 2000
getracht dit toestel te voorzien van een andere en betere lens. Bleek dat het toestel wél tamperproof is en niet meer werkt na re-assemblage. Blijkbaar is er toch een vraag naar goedkope
elektronische beeldvorming. Daarom werd een Webcam aangekocht om te trachten in combinatie
met een fotolens scherpere beelden te maken. Eerste proeven zijn bemoedigend.
Ook het “technisch realiseren” van een fotoreeks behoorde tot de taken : de diareeks over het
versteende hout van Hoegaarden werd door Axel gemaakt op verzoek van Rik Dillen. Met al dat
onderzoek naar mogelijkheden omtrent spectrometers, polariscopen, dichroscopen, UV-lampen
zouden we nog vergeten dat men af en toe beroep doet op Axel als een soort conciërge. Het
herstellen van een paar sloten in de bibliotheek wat door Mon gevraagd was hem compleet
ontschoten (ondanks een paar herinneringen vanwege Mon. Gelukkig waren Paul en Hugo Bender

Geonieuws 27(5), mei 2002

101

bereid om dit euvel te verhelpen waarvoor mijn dank.
Samenvattend : 2001 was een jaar van veel proberen en een paar concretiseringen.… de
draagbare UV-lampen zijn er nu en de andere projecten rijpen. Benieuwd wat er in 2002 uit de
boom zal vallen.
4.6.4 Micromineralen, leiding Richard De Nul
De werkgroep micromineralen vergaderde twee maal :
02/03/2001: MM-avond Blaton, België
07/12/2001: MM-avond over Fluoriet (voordracht)
De geplande vergadering omtrent de mineralen van Nickenich kon wegens omstandigheden niet
doorgaan. De werkgroep organiseerde ook de uitstappen naar Rancennes (12/05/2001) en
Winterslag (15/09/2001).

5. Minerant
Minerant, op 5 en 6 mei, 26ste editie kende weer het gebruikelijke succes. Publieke belangstelling
was er zeker en het aangeboden materiaal was van een beduidend hogere kwaliteit dan de vorige
jaren. De nagenoeg 380 lopende meter tafel werden verhuurd aan een 100-tal standhouders,
verdeeld over een 10-tal nationaliteiten. België, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Polen,
Tsjechië, Roemenië, GOS, Marokko, Groot-Brittannië en China. De bezoekersaantallen blijven
schommelen rond de 7.000-8.000. Zij hebben allen kunnen genieten van alle aangeboden
materiaal. De opbrengst was dit jaar zoals verwacht. De ‘bar’ was zoals gewoonlijk een belangrijke
ontmoetingsplaats, gerund door onze nu al vaste ploeg met vrijwilligers. Een speciale dank gaat
naar het jonge ‘afwasteam’, en dat oud vrouwtje van 81 dat 2 dagen broodjes doorsneed en
smeerde. In ieder geval dank aan allen voor de prima medewerking.

6. Tentoonstellingen
 Van 13 januari tot 31 maart 2001 liep een tentoonstelling van mineralen “L’Arc-en-ciel des
minéraux” in de abdij van St. Gérard de Brogne. Zoals de titel zegt een kleurrijke tentoonstelling
waaraan werd deelgenomen. P. Van hee verzorgde er een tiental gidsbeurten.
 Op 11 februari werden door Herman Torfs Griekse mineralen tentoongesteld tijdens de
reisinformatiebeurs gehouden te Schoten door de vzw “Chirapsia” (Belgisch-Grieks culturele
vereniging).

7. Geonieuws
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 244 pagina’s Geonieuws, waarvan 4 in kleur. Geonieuws
was goed voor 28 redactionele artikels van 16 auteurs.

8. Dienstverleningen
8.1. Excursies
Er werden 2 uitstappen georganiseerd :
 Op 12 mei was er een uitstap naar Rancennes.
 Op 7 oktober was er een succesvolle uitstap naar de terrils van Winterslag, waarvan verslag in
Geonieuws 26(10), december 2001, 243.
8.2. Bibliotheek
De bibliotheek stond in 2001 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
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en op de web-pagina. Dit jaar werd de bibliotheek grondig herschikt en de kasten hersteld.
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.
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
100.000 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 heeft zijn diensten reeds bewezen en zorgt voor interessante discussies.
9. Externe relaties
9.1. Andere verenigingen
Dit jaar werden volgende MKA'ers bij andere verenigingen, tot in de Verenigde Staten,
gesolliciteerd voor voordrachten :
 Februari 2001, Tucson, Arizona, USA: “Cu-Minerals of the Clara Mine, Germany”, Herwig
Pelckmans.
 2 april 2001, Vereniging 4M : “Sclaigneaux CD”, Richard Denul.
 10 mei 2001, Vereniging Nautilus, Gent : “Made in Space”, Rik Dillen.
 21 mei 2001, Vereniging Gea-Kempen, Nederland : “Bretagne”, Georges Claeys.
 10 september 2001, Vereniging Geode, Zwijndrecht, Nederland : “Made in Space”, Rik Dillen.
9.2. Raad van Aardwetenschappen.
Het voorzitterschap van “Raad van Aardwetenschappen” werd overgedragen aan de heer André
Foucart van de vereniging 4-M. Tijdens de vergadering werd beslist dit jaar opnieuw lidgeld te
innen.
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” waarvan wij gretig gebruik maken van het lokaal,
Ommeganckstraat 26, Antwerpen, a rato van twee zaterdagen per maand en enkele zondagen per
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jaar voor de vergaderingen van de raad van Bestuur.
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
2001 was voor de MKA weerom een jaar vol activiteiten waarbij enkele nieuwe initiatieven het licht
zagen. Wij hopen dat deze de volgende jaren kunnen worden voortgezet.
P. Van hee, voorzitter

Verslag algemene vergadering 8 februari 2002
De boekhouding van 2001 werd door de commissarissen gekeurd en goedgekeurd.
Het budget 2002 werd voorgesteld aan de algemene vergadering.
De lidgelden voor 2003 blijven ongewijzigd.
De volgende tabel bevat de financiële informatie, voor de laatste keer uitgedrukt in BEF.

Kostenpost
Saldi 2001
Intresten
Beheersvergoedingen
Minerant 2001
Minerant 2002
Werkgroepen
WWW
Aank. Toestellen
Secretariaatskosten
Verzekeringen
Huren
Vergaderingen
Geonieuws
Boeken Brogne
Belast + Subsidies
Lidgelden
Transito
Raad vr Aardwet,
Bib. Allerlei
Bib. Tijdschriften
Bib. boeken
Bib. St.Job
Doosjes etc
Edelsteenkunde
Totalen excl. saldi/intresten
Saldi
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Budget 2001
in
uit

30000

Boekhouding 2001
in
uit
873791
4930
1486
246227
162012
44909

150000
25000
14000
25000
35000
330000

68179
14105
12628
43902
73081
281928

300000

4666
4637
273751

240000
3400
5000
60000
40000
8000

540000

725400
-185400

Budget 2002
in
uit

300000
30000
30000
30000
25000
14000
40000
100000
330000

240000
100202
3400

3000
5000
60000
20000
8000

25

9000
700318

47946
9031
4659
14364
78523
796857
-96539

540000

695000
-155000
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verbeekiet
een nieuwe "belgische" mineraalnaam
rik dillen
Nog maar eens werd een Belgische geoloog geëerd doordat zijn naam vereeuwigd werd
in een mineraalnaam.
Verbeekiet, met als formule PdSe2, werd ontdekt in seleniumhoudende sulfidische ertsen
afkomstig van de koper-cobalt-mangaan-uranium mijn van Musonoi, bij Kolwezi, Shaba,
Congo. Denk nu vooral niet aan spectaculaire specimens voor de tentoonstellingskast !
Om ze te kunnen "zien" en herkennen heb je een scanning elektronenmicroscoop nodig
met analytische faciliteiten. Het gaat om korrels van 0.2 mm, zwart, metallisch glanzend,
met een zwarte streekkleur. Verbeekiet is opaak, broos, vertoont een oneffen breuk, en
heeft geen voorkeurs-splijtingsrichting. De hardheid in de schaal van Mohs is ongeveer 5,
en de densiteit 7.2 g/cm³. Verbeekiet bevat ook een klein beetje koper (0.5 %)
Het wordt in de specimens van de Musonoi mijn vergezeld van het ook al vrij zeldzame
oosterboschiet, (Pd,Cu)7Se5. Andere begeleiders zijn trogtaliet, (Co,Cu,Pd)Se2, en
seleniumhoudende digeniet en covelliet.
Het mineraal dook ondertussen al op een tweede vindplaats op : Hope's Nose, Torquay,
Devon, Groot-Brittannië. In materiaal van deze vindplaats werd één enkele korrel van 25
µm (0.025 mm) "groot" gevonden, geassocieerd met goud, chrisstanleyiet (Ag2Pd3Se4),
cerussiet, oosterboschiet (?) en een nog niet nader geïdentificeerd mineraal met als
formule Pd2HgSe3.
Toen professor Jacques Jedwab (die trouwens al bij de MKA te gast was voor een
bijzonder interessante lezing) in 1990 op emeritaat ging, zette hij zijn onderzoek van
mineralen die elementen van de platinagroep bevatten voort. Daartoe bracht hij in
universiteiten en bij privé-verzamelaars talrijke specimens van mineralen uit Shaba bij
elkaar. De eigenaar van de groeve, Union Minière du Haut Katanga, had de mijn van
Musonoi stilgelegd, maar een Belgische verzamelaar, R. Coussement, een metallurg en
mineralenverzamelaar, had een paar kilo materiaal mee naar België gebracht voor zijn
verzameling.
In dit materiaal werden een ganse reeks interessante en uiterst zeldzame mineralen
aangetroffen, o.a. demesmaekeriet, derriksiet, guilleminiet, marthoziet en oosterboschiet.
Bij de zoektocht op microschaal naar oosterboschiet, waarvan tot dan toe maar enkele
minuscule exemplaren bekend waren, werden verschillende palladium-seleniden ontdekt,
waar niet onmiddellijk een etiket kon worden opgekleefd. Later leidde diepgaander
onderzoek tot de definitieve identificatie van het nieuwe mineraal verbeekiet, dat
ondertussen door de IMA als nieuw species werd goedgekeurd.
De Belgische Theodore VERBEEK werd op 27 september 1927 geboren te Ophoven
Limburg. Hij studeerde farmaceutische wetenschappen en nadien geologische
wetenschappen aan de universiteit van Gent (periode 1946-1957).
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Van 1955 tot 1960 was hij als geoloog werkzaam bij de "Société Belge de Recherches
Minières en Afrique" in het bekken van Congo. Van 1960 tot 1967 werkte hij voor de
Union Minière du Haut Katanga, en bestudeerde hij o.a. de Tenge-Fungurume
koperafzetting. Van 1967 tot 1983 werkte hij voor UMEX in Canada, en prospecteerde in
Québec, Ontario, Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten. Theodore Verbeek overleed
op 20 april 1991.
Een interessante website over o.a. de ontdekkingsgeschiedenis van een groot aantal
Congolese mineralen vind je op de volgende URL :
http://euromin.w3sites.net/Nouveau_site/gisements/congo/GISCONe.htm

Referentie
Roberts A.C., Paar W.H., Cooper, M.A., Topa, D., Criddle, A.J., Jedwab, J. (2002),
Mineralogical Magazine 66(1), 173-179.

Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Professor R. Van Tassel, die ons in een zeer vroeg
stadium attent maakte op het verschijnen van de beschrijving van het mineraal, en aan
Professor Jacques Jedwab die ons een schat aan informatie bezorgde.
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tucson 2002
eric
Eén van de vele manieren om de beurs van Tucson (proberen) te beschrijven: “een Belg
die in Amerika van een Duitser een Groenlands specimen koopt van een mineraal dat in
Turkestan beschreven is”. Dat mineraal heette niet toevallig “turkestaniet”, en de Belg was
de schrijvers van dit artikel, die nu voor de achtste maal de beurs bezocht. Het weer was
veel beter dan vorig jaar, toen het koud was en sneeuwde. Nu liepen, na een korte
periode van wolken en regen in het begin van de beurs, de temperaturen op tot 25°C; er
werd dan ook al gezonnebaad en gezwommen in de “pools” van de motels.
Op de “gem-shows” waren weer de nodige blinkertjes te zien, met ook een aantal standen
met geslepen zeldzaamheden: strontianiet, kornerupien, cupriet, kovdorskiet, legrandiet,
leifiet, remondiet, yugawaraliet en zelfs jeremejeviet. Erg zeldzaam daarentegen was dit
jaar de tanzaniet, en dat zou te wijten zijn aan een krantenbericht waarin gesteld werd dat
de tanzanietmijnen deels in handen van de familie Bin Laden zouden zijn : dat was
achteraf wel tegengesproken, maar de gevolgen waren duidelijk. Alle klassieke edelstenen waren rijkelijk aanwezig, o.a. “mandarijngranaten”, een reeks gekleurde diamanten en
sterrobijnen. Ook veel opaal, met een reeks schitterende pseudomorfoses, naar glauberiet en ikaiet, maar ook naar brachiopodes, belemniet en zelfs een plesiosaurusrib. De
hoogste prijs die ik er gezien heb was 8500 $ per karaat voor een padparacha.
Op de beurs waren dit jaar maar erg weinig Herkimer-kwartsen, maar wel veel materiaal
van Graves Mountain in Georgia: grote kristallen van rutiel en lazuliet, waaiervormige
groepjes pyrofilliet, en veel iriserende “turgiet” (waterhoudende hematiet). Van apofylliet
waren er twee opvallende nieuwe vormen: uit Mexico roze kristallen die sterk lijken op de
klassiekers van Sankt-Andreasberg, en uit India ballen, opgebouwd uit radiaal gegroeide
kristallen, helder aan de buitenkant en groen in de kern. Nog uit dit gebied werd naast de
klassieke groepjes van cavansiet ook het veel zeldzamere pentagoniet aangeboden: de
beide mineralen zijn dimorf, maar het verschil was ook met een loep niet of nauwelijks te
zien; dit is dus iets dat meer uitleg behoeft, minstens over de manier van determineren.
In de mangaanmijnen van Kuruman, Zuid-Afrika, was een nieuwe vondst van poldervaartiet gedaan, als witte halve bollen op mangaanerts. Meteorieten waren overvloedig
aanwezig en ze leken goedkoper dan vroeger : voor 5 $ kon men nu al een geslepen
stukje met smeltkorst hebben. Uit Chili kwamen de zeldzame mineralen penfieldiet en
lammeriet, terwijl de beroemde vindplaats Big Creek nu zijn eigen mineraal heeft, bigcreekiet, naast o.a. nog anandiet en walstromiet. Uit Argentinië werden ongewone kristallen van magnetiet aangeboden, die langgerekte skeletten van octaëders zijn; dit materiaal
was dan weer deels omgezet in hematiet.
Ook dit jaar waren er weer de nodige Afghanen en materiaal uit Afghanistan, met de
klassieke spodumeen, aquamarijn, titaniet, granaat enz., maar er waren drie opvallende
nieuwkomers in grote en goed ontwikkelde kristallen. De eerste was “hackmanniet”
(zwavelhoudende sodaliet) als blauwe tot paarse kersgrote kristallen in marmer. De tweede was afghaniet, en de derde waren grote zwarte platige kristallen van chevkiniet, dat tot
nu toe slechts als micromounts te vinden was op de beurzen.
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Poldervaartiet-XX van
de N'Chwaning #2 mine, KMF-Kuruman,
Zuid-Afrika. Foto en
verzameling Rik Dillen.

Gilles Haineault leverde uit Mont Saint-Hilaire naast de blauwe carletoniet van vorig jaar
nu o.a caresiet-3T en thomasclarkeiet. Hij wist ook te vertellen dat de meeste eudialiet
aldaar in feite het nieuwe mineraal kentbrooksiet is. De kleur ervan is meer bruin, en het
komt in de meeste gesteentes voor, terwijl de echte eudialiet er echt rood is en alleen in
pegmatieten wordt aangetroffen. Ter volledigheid: ook nog andere leden van de
eudialietgroep komen er voor, als o’neilliet en (mangaan)komiakoviet. Jozef Vajdak van
zijn kant had een analyse laten uitvoeren van een exemplaar van de Braziliaanse
stannomikroliet op stokesiet die vorig jaar werd aangeboden. De uitslag daarvan was een
verrassing, nl. lithiowodginiet; dit wordt nu nog verder nagegaan. Tucson is veel te groot
om te kunnen overzien en te beschrijven, maar wat zeker nog moet vermeld, is de grote
hoeveelheid carollietkristallen uit Kongo. Verder was er uniek oud Langban-materiaal, en
bij de fossielen was het mooiste wel een araucariatak met een reeks kegels. Een
algemene tendens is de toenemende aanwezigheid van getrommelde en geslepen
stenen, en ook veel kwartskristallen worden bijgeslepen en gepolijst; soms worden er
zelfs uit ruwe stukken namaakkristallen geslepen. Verder blijft er het “metafysisch” gedoe,
met een eigen”show-guide”, waarbij vooral kwartsen een veelheid van fantasienamen en
eigenschappen toegedicht krijgen op grond van kleur, helderheid, insluitingen, toevallige
vlakjes. Bij deze invalshoek horen ook allerlei oosterse produkten, geuren, kleding enz.
Bij de interessante eigen aankopen bevindt zich gedegen tin op kassiteriet van Bolivia,
agardiet-(La), een pirietkristal waarbij de oktaederribben zijn afgeknot door de
rombendodekaeder en dat zo in een handboek kan worden afgebeeld, en centimetergrote
kristallen van vateriet uit China. Bij Dave Shannon was er o.a. ottreliet uit Quebec en
wollastoniet in kristallen, eentje zelfs met eindvlakken. Bruce en Jo Runner verkochten
hun mineralen aan “double keystone” (dus 2 maal halveren) omdat ze nu op hun
zeventigste op pensioen gaan: jammer want ze hadden altijd goed materiaal, maar een
lange en gelukkige rust is hen gegund; intussen kon er aan die prijs nog één en ander
mee.
De prijzen lagen dit jaar inderdaad erg hoog, in het algemeen wegens de zwakte van de
euro. Was die een paar jaar geleden ongeveer één dollar waard, nu bedroeg de koers
nog amper 0,87 dollar voor 1 euro (of meer dan 47 voormalige Belgische frankskes), en
dat doet pijn, ook voor huur van de auto en logement. Maar ook in dollar uitgedrukt waren
de prijzen soms krankzinnig hoog, en het meest verbazingwekkende is dat sommige van
die stukken nog snel verkocht geraken ook, en dat terwijl de Amerikaanse economie een
terugval kende en de beurskoersen flink zakten. Over het algemeen vonden de
handelaren dat er dit jaar beter verkocht werd dan vorig jaar, maar heel veel zegt dat niet
want dat was toen echt een rampjaar. Alles samen leek het aantal bezoekers aan de lage
kant te liggen, mee door die dollarkoers en economische terugval, en ook omdat een
aantal mensen bang waren om (per vliegtuig) te reizen.
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Buiten het “doen” van de beurs is een reis naar Tucson ook onvolledig zonder minstens
één “field-trip”. Zo gingen we op zoek naar de JC Holmes-claim, die in Patagonia ligt. Het
gaat hier niet om de uitloper van Zuid-Amerika, maar om een stadje in het zuiden van
Arizona, op amper een kwartier rijden van de Mexicaanse grens. Met het weer hadden we
pech, want hoewel er genoeg zon was om de nek te verbranden, waaide er een sterke en
koude wind, zodat we alle kleren aantrokken die we meegenomen hadden. De juiste plek
vinden was moeilijker in een golvend landschap zonder huizen of herkenningstekens. Na
veel ronddwalen (en wat kleine kwartsen en calciet vinden in geodetjes) kwamen we
tenslotte in de juiste diep ingesneden beek terecht. We botsten op een puinhelling, met
bovenaan een rechte rotswand met een uitgehakt gangetje, en een ladder om de wand te
exploreren. Stenen omdraaien, nauwkeurig bekijken en wat hakwerk leverde de vanadinietkristallen op waarvoor deze vindplaats beroemd is: geen rode plaatjes zoals Marokko,
maar wel geelbruine prisma’s bekroond met één of meer dipiramides. De eigen vondsten
zijn tamelijk klein, maar toch zeer de moeite waard. Verder waren er nog glanzende
zwarte kristallen te vinden, misschien mottramiet, ofwel een oxide van lood of mangaan.
Een interessante waarneming was nog de renkoekoek, de beroemde “road-runner” van
de tekenfilms, maar de coyote was er deze keer niet bij.
De volgende dag gingen we het Dos Cabezosgebergte bij Willcox verkennen. Daar vonden we ertsen bij de resten van een mijn. Het voornaamste was magnetiet, soms met kleine octaeders, en soms met chalkopiriet erdoor; verder waren er skarn-mineralen zoals
epidoot, granaat (andradiet?) en “straalsteen”. We maakten nog een ommetje langs het
Coronoda National Forest in het zuiden, maar tot onze verrassing zaten we na een tijdje
volop in de sneeuw: achteraf gezien was dat ook niet zo verwonderlijk vermits de weg
steeg tot 2.300 meter. Wat bij deze uitstappen telkens opvalt is de stilte zodra men de
hoofdwegen verlaat, en natuurlijk ook de speciale plantengroei met agaves, ocotillo’s,
yucca’s en natuurlijk cactussen in vele soorten.
Terugkomen uit de VSA verliep moeilijker dan vertrekken. Toen was de controle op de
luchthavens al streng genoeg, maar in Los Angeles was het helemaal erg. Daar moest om
te beginnen de bagage doorgelicht worden, en de aanwezigheid van enerzijds mineralen
en anderzijds vooral “ijzerwerk” als hamers en beitels vroeg veel uitleg. Bij het betreden
van de pieren moest vervolgens alle handbagage worden gescand, en werd iedereen met
een metaaldetector onderzocht. Die was verschrikkelijk gevoelig, zodat ritssluitingen,
horloges, gespen en zelfs de veterringetjes van een schoen alarm veroorzaakten. Dat
leidde dan weer tot fouilleren en de verplichting om schoenen uit te trekken en door het
röntgenapparaat te sturen, dat alles onder het oog van soldaten in volle uitrusting, met
machinegeweren.
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mineraal van de maand
smithsoniet

rik dillen
Smithsoniet-aggregaten
van
de San Antonio mine, Mexico. Foto en verzameling Dave Hayward.

Deze keer hebben we al mineraal van de maand iets uitgezocht met een eenvoudige
formule : ZnCO3. Toch is de scheikunde van dit mineraal niet zo simpel als het op het
eerste gezicht lijkt : zink kan isomorf vervangen worden door tal van andere tweewaardige
kationen, zoals blijkt uit het volgende tabelletje. De aangegeven concentraties zijn de
maxima die aangetoond werden, en uitgedrukt in het MO-oxide equivalent :

Fe
Ca
Co
Cu
Mn
Cd
Mg
Pb

concentratie
tot 23 %
tot 13 %
tot 10.2 %
tot 6 %
tot 9.2 %
tot 2.7 %
tot 7.2 %
tot 1 %

variëteitsnaam
ferrosmithsoniet, monheimiet
calciumsmithsoniet
cobaltsmithsoniet, warreniet
kopersmithsoniet, herreriet
mangaansmithsoniet
cadmiumsmithsoniet
magnesiumsmithsoniet
loodsmithsoniet

vergelijk met
FeCO3
CaCO3
CoCO3
MnCO3
CdCO3
MgCO3
-

sideriet
calciet
sphaerocobaltiet
rhodochrosiet
otaviet
magnesiet
-

Hierdoor kan smithsoniet zowat alle kleuren van de regenboog aannemen : kleurloos,
grijs, groenachtig, blauw, bruin, roodbruin, geel. soms wordt de kleur veroorzaakt door
insluitsels van o.a. greenockiet (geel), limoniet (grijsbruin) of hematiet (roodbruin).
Smithsoniet van sommige vindplaatsen (o.a. van Franklin, New Jersey, Verenigde Staten)
fluoresceert groen tot blauwachtig wit.
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Smithsoniet- en hemimorfiet-aggregaten van de
San Antonio mine, Mexico. Foto Keith Hayes.
http://www.kqminerals.com/denv3.html
Smithsonietkristallen van de San Antonio mine,
Mexico. Foto en verzameling Kevin Ward.
http://www.exceptionalminerals.com

Kristallografisch is smithsoniet ditrigonaal-skalenoëdrisch (net zoals calciet). Het komt
eerder zelden voor als idiomorfe, goedgevormde kristallen, met dan meestal een
eenvoudige rhomboëdervorm {1011}. De vlakken zijn meestal gekromd of naar de ruwe
kant. Smithsoniet vormt meestal niervormige, schaalvormige, gebande of stalaktitische
aggregaten. Door het feit dat het oppervlak van die aggregaatjes vaak gevormd wordt
door rhomboëdervlakjes van min of meer parallelle prismatische subkristallen vertonen ze
vaak een zijde-achtige glans. Heel vaak komen aggregaten voor die qua vorm
vergelijkbaar zijn met een rijstkorrel. Tweelingvorming werd tot nu toe niet waargenomen,
wel georiënteerde vergroeiingen met calciet.

Smithsonietkristallen van Moresnet, België.
Naar H. Buttgenbach, 1947.
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Talrijke gevallen van pseudomorfose komen voor : zo komt smithsoniet voor als
pseudomorfose na galeniet, sfaleriet, fluoriet, hemimorfiet, calciet en dolomiet (het
materiaal smithsoniet dus, met de uiterlijke vorm van de andere genoemde mineralen),
maar ook omgekeerd kunnen andere materialen pseudomorfosen vormen na smithsoniet
(o.a. kwarts, limoniet, pyrolusiet). In zeer zeldzame gevallen bestaan fossielen geheel of
gedeeltelijk uit smithsoniet.De chemisch-fysische eigenschappen op een rijtje :
hardheid (Mohs)
dichtheid
splijtbaarheid
breuk
stevigheid
glans
streekkleur

4-4.5
4.43 g/cm³
perfect volgens {1011}
oneffen, schelpachtig
broos
glas- tot parelmoerglans ; aggregaten soms zijdeglans
wit
De naam smithsoniet eert James Smithson, die leefde van
1754 tot 1829. Hij analyseerde verschillende zinkcarbonaatmineralen uit Derbyshire in Engeland. Hij is de stichter van
het wereldberoemde Smithsonian Institution in Washington.
De eerste vermelding van een natuurlijk zinkcarbonaat in de
vakliteratuur dateert van 1779. Het werd oorspronkelijk "galmei" (Frans : "calamine") genoemd. Deze benaming wordt
ook wel gebruikt voor een microkristallijn mengsel van smithsoniet, hydrozinkiet en hemimorfiet.

Smithsoniet ontstaat als omzettingsproduct van sfaleriet.
Door de reactie van zink- en sulfaathoudende oplossingen
met kalksteen of dolomiet kan smithsoniet neerslaan, dat dan
uitkristalliseert in holten of deze zelfs geheel opvult.
Smithsoniet komt wereldwijd zeer frequent voor, niet zo vaak echter als voor de
verzamelaar aantrekkelijke specimens.
De moeder van alle smithsonietvoorkomens is natuurlijk Tsumeb, Namibië. Hier komt het
mineraal overvloedig voor in de ertslagen, en vormt zowel goedgevormde, voor het
species vlakkenrijke kristallen tot eventjes 3 cm ! In Tsumeb komt smithsoniet samen voor
met voor met tientallen andere secundaire mineralen, waardoor de handstukken door
verzamelaars bijzonder gegeerd zijn.
In Broken Hill, Zambia komen, naast hopeiet en tarbuttiet smithsonietkristallen voor tot 1
cm groot. Heel mooi zijn ook de blauwe tot blauwgroene botryoidale aggregaten van
Monteponi, Iglesias, Sardinië.
In Duitsland komt smithsoniet o.a. voor in Kiebberg, Inzell, in Beieren, de groeve
Friedrichssegen bij Bad Ems, Ramsbeck, Sauerland, Stolber bij Aachen (hierover meer in
de paragraaf over... België !), en Wiesloch, Baden.
Lavrion, Attika, Griekenland heeft weliswaar weinig noemenswaardige kristallen van
smithsoniet opgeleverd, maar wel zeer mooie botryoidale aggregaten tot verscheidene
centimeter groot, soms intens geel gekleurd (km3, met annabergietkristallen).
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En deze keer moeten we in België niet met rode
kaken staan : de lood- en zinkverertsingen van OostBelgië bevatten vrij veel smithsoniet, als kristallijne
overkorstingen en soms ook als vlakkenrijke (!)
kristallen. De belangrijkste voorkomens zijn (grosso
modo van oost naar west) : Moresnet, Altenberg,
Welkenraedt, Stembert, Theux, Membach ten oosten
van Luik, Corphalie en Engis ten westen van Luik, en
Barbençon en Solre-Saint-Géry ten zuiden van
Charleroi. Cesaro beschreef in 1897 al de vormen
{1011}, {0001}, {0221} en {1012}.

Smithsoniet-aggregaten van Moresnet (links) en Welkenraedt (rechts).
Foto en verzameling Rik Dillen.
De specimens die we als mineraal van de maand aanbieden komen van de San Antonio
mine, Santa Eulalia, Aquiles Serdan, Chihuahua, Mexico. Vergis je niet : in Mexico en
diverse andere Spaanssprekende landen, alsook in de Verenigde Staten, zijn er een hele
rits mijnen met dezelfde naam. Ook in Canada is er een "San Antonio silver mine".
De San Antonio mine wordt (nog steeds) uitgebaat door IMMSA, een lid van de groep
Industrial Minera Mexico (GIMMEX).
In 1980 werd de "Caverna de Santo Domingo" ontdekt, een "geode" van 100 m lang, 10 m
breed en tot 15 m hoog. De bodem was bedekt met prismatische gipskristallen tot
eventjes 3 m lang ! Op niveau 5 werden prachtige knalgele wulfenietkristallen gevonden,
begeleid door mimetietkristallen.
Op 10 november 1982 had een ploeg mijnwerkers een lading explosieven tot ontploffing
gebracht, en nadat enkele uren later het stof was afgezet kon een volgende ploeg aan het
werk. Een mijnwerker vond in het licht van zijn mijnlamp een geode van tientallen cm
diameter, helemaal bezet met prachtige ludlamietkristlellen tot een kleine 10 cm lang. Hij
had op dat moment geen gereedschap bij zich, en raapte vlug een paar losse
ludlamietkristallen bij elkaar, die wellicht door de explosie losgekomen waren. Toen hij
korte tijd later terugkwam met het nodige gereedschap op de geode te bergen, was de
inhoud ervan al verdwenen. Er werden nog wat losse kristallen gevonden in het
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losgeslagen materiaal. In totaal werden een kleine 100 specimens geborgen, van
micromounts tot kristallen van centimeters groot. Later werden nog meer, zij het minder
spectaculaire, ludlamietvondsten gedaan. Foto's van deze spectaculaire vondsten werden
gepubliceerd door Panczner B. (1983-1).
In de San Antonio mine is smithsoniet een belangrijk zinkerts, zodat er meestal niet veel
gelegenheid is om te verzamelen : alles wat rijk is aan smithsoniet gaat onherroepelijk de
breekinstallatie in. smithsoniet vormt botryoidale aggregaten als overkorsting op het
gesteente. De duizenden rhomboëdrische eindvlakjes aan het oppervlak van deze
aggregaten zorgen voor een soms schitterende glans. Er werden gele
smithsonietaggregaten gevonden, waarbij de kleur veroorzaakt wordt door insluitsels van
greenockiet. De laatste tijd is vooral licht grijsgroene smithsoniet aan de smeltovens
ontsnapt. De meeste specimens bevatten ook prachtige kleurloze prismatische kristallen
van hemimorfiet, soms in prachtige radiaalstralige aggregaatjes.
De San Antonio mine heeft ook nog tal van andere mineralen opgeleverd, zoals prachtige
felglanzende radiaalstralige hemimorfietaggregaten met kristallen tot 2 à 3 cm, en niet te
vergeten centimeter-lange paarsachtige creediet-kristallen, waarvan enkele specimens
een jaar of twee beschikbaar waren als mineraal van de maand. Verder is nog het
vermelden waard arsenopyrietkristallen en prachtige blauwe, paarse en groene
fluorietkristallen.
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