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mka-kalender 
 
 

Traditiegetrouw is er in mei wegens Minerant geen enkele 
vergadering. Er is dus geen vergadering in Sint-Job, geen  
vergadering in de jeugdherberg en geen vergadering van 
de werkgroep edelsteenkunde. 

 
Zaterdag 10 en zondag 11 mei 2003 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadpleeg 
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html 

voor de nieuwste ontwikkelingen ! 
 
 
 
Titelpagina 
Afbeelding van wulfeniet in "Miscellania austriaca ad botanicam, chemiam et historiam naturalem 
spectantia" (deel 2) van Joseph Jacquin, dat in 1781 verscheen. In dat deel schrijft Wulfen zijn 
eerste tekst over "Minera Plumbi Spatosa Carinthiaca", wat later wulfeniet zal heten. Merk op dat in 
dit werk mineralogie en plantkunde samen behandeld worden. 

MMIINNEERRAANNTT  22000033
1100  eenn  1111  mmeeii
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Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant... 

 
 
Zoals in het vorige nummer uitvoerig werd aangekondigd moet Minerant noodgedwongen 
verhuizen. Dat brengt natuurlijk heel veel extra problemen met zich mee. 
Uw actieve hulp is dit jaar dan ook meer dan anders ONMISBAAR ! 
 
De belangrijkste wijzigingen zetten we nog eens op een rijtje : 
 
 Wellicht de meest drastische ingreep is het feit dat we zeer tegen onze zin hebben 

moeten beslissen om een toegangsgeld van 2.5 euro te vragen, omdat anders onze 
vereniging een financieel debacle zou tegemoetgaan. Maar wees gerust : leden van 
de MKA, alsook de inwonende gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslid-
maatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen dat natuurlijk vrijwillig wel 
doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang. 

 De indeling van de tafels ziet er uiteraard helemaal anders uit. U zal de vertrouwde 
standhouders opnieuw moeten trachten te lokaliseren. 

 Er is extra man- of vrouwkracht nodig voor de tickettenverkoop. We zullen met een 
vooraf afgesproken beurtrolsysteem werken. 

 De bar wordt ook in de nieuwe zaal door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer 
dan welkom. 

 Een tentoonstelling is niet mogelijk, omdat de zaal daarvoor niet groot genoeg is. 
 Er is ook een positief punt : er is een ruime parking onder de zaal en in de wijde buurt 

ervan. Daarenboven heb je vanuit de zaal een prachtig uitzicht over de Scheldebocht 
en de haveninstallaties. De zaal is per auto, te voet en met het openbaar vervoer 
bijzonder gemakkelijk te bereiken. 

 
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterver-
enigingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen om het nieuws van de 
plaatswijziging te verspreiden. Er zijn ondertussen al nieuwe affiches en strooibiljetten ge-
drukt. Doe a.u.b. uw uiterste best om met die middelen de meest efficiënte publiciteit te 
maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar het is voor de 
goede zaak. Deze keer is het van vitaal belang dat er véél volk komt, niet alleen 
om de financiële put van de MKA te helpen dempen, maar ook om de situatie te helpen 
vermijden dat, als het aantal bezoekers al te fel terugloopt het voor de exposanten zulk 
een slechte zaak wordt dat ze in de toekomst zouden afhaken. We moeten helemaal te-
rug van nul beginnen, en zonder uw actieve medewerking kan dit niet lukken. Alvast onze 
beste dank voor de steun.  
 
We verhuizen dus naar zaal "Stuurboord", Rijnkaai 96 (hangar 26-27, ingang A) in 
Antwerpen. Deze zaal is gelegen aan de noordrand van het stadscentrum, aan de 
Scheldeoever, nét voorbij het allereerste (en oudste) dok : het Bonaparte-dok. Het is 
vooral van belang dat je dit nieuws zo ruim mogelijk verspreid. Jullie bestuur zal ook zijn 
duit in het zakje doen, met de beloofde extra aandacht van de media (kranten en 
televisie). 
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Nog wat oriëntatie-hulp : 
 
 Te voet vanaf de Handelsbeurs : via de Sint-Katelijnevest en de Koepoortbrug naar 

het Tolhuis (terminus tram 7), verder via de Tavernierkaai naar Stuurboord. Deze 
afstand leg je af in ongeveer 15'. 

 Te voet vanaf "Het Steen" : via de Scheldekaaien noordwaarts. Ongeveer 10'. 
 Overzicht van de belangrijkste mogelijkheden met het openbaar vervoer : 

Bus 1 : Hoboken - Rooseveltplaats - Rijnkaai (terminus) 
Bus 35 : Rooseveltplaats - Rijnkaai 
Bus 37 : Rooseveltplaats - Rijnkaai 
Bus 9 : Berchem - Berchem station - Rijnkaai (terminus)  
Bus 31 : Centraal station - Noorderplaats + 1000 m wandeling  
Tram 4 : Hoboken - Groenplaats - Sint-Pietersvliet (terminus)  
Tram 7 : Mortsel - Meirbrug - Sint-Pietersvliet (terminus) 
Met tram 4 of 7 rij je in 4 à 5 minuten van de Handelsbeurs naar het Tolhuis (termi-
nus), en van daar is het nog 5' te voet (gewoon noordwaarts langs de Schelde-oever).  

 vanuit Nederland : neem afrit 1 "Antwerpen Centrum en Merksem" op de Antwerpse 
Ring R1, volg "Antwerpen Centrum / Merksem" - einde afrit : rechts onder spoorweg - 
Groenendaallaan voor Metropolis : links richting Centrum via Noorderlaan (1) - over 
brug - grote bocht naar rechts - aan kruispunt Noorderplaats rechtdoor : Londenbrug 
(2) - einde links : Rijnkaai 
vanuit alle andere richtingen is afrit 1 "Haven 1-199 en Merksem" ook de 
eenvoudigste route - volg "Haven 1-199" - einde afrit : onder Ring en spoorweg - dan 
verder richting "Antwerpen Centrum" zoals hierboven beschreven  
vanop Ring rijdend richting Gent : Afrit 5a "Schelde en Hoboken" - volg "Schelde" - 
daarna "Kaaien"  
vanuit Gent : Afrit 5a juist voorbij Kennedytunnel "Hoboken en Boom" - volg enkele 
malen "Hoboken " - daarna "Schelde" - "Kaaien"  
Er is ruime parkeergelegenheid bij (en zelfs onder) de zaal ! 

 Opgelet : er zijn wegwerkzaamheden op Antwerpse leien : de Amerikalei en de 
Britselei zijn afgesloten voor alle verkeer stadinwaarts ! 
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Lidkaarten 
 
In bijlage bij deze Geonieuws ontvangt u de lidkaart 2003.  Allicht voor het eerst in uw 
MKA-leven zult u ze ook eens nodig hebben : op MINERANT hebben de leden immers 
gratis toegang !  
Indien u een gezinslidmaatschap heeft, staat er een "G" achter uw lidnummer.  Op de lid-
kaart staan dan de namen van alle geregistreerde "mineralogisch geïnteresseerde gezins-
leden".  Al deze personen hebben recht op gratis toegang.  Indien deze namenlijst niet 
meer actueel zou zijn, geeft u de correcties door aan de secretaris.  Ook op MKA-uitstap-
pen zijn enkel de geregistreerde gezinsleden gedekt door de verzekering.  U heeft er dus 
alle belang bij dat de gegevens in ons bestand volledig zijn. 
 
 

Zaterdag 31 mei 2003 
 
Op zaterdag 31 mei organiseren we ons jaarlijks MKA-feestje in Sint-Job, voor alle MKA-
leden die, 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. 
De prijs bedraagt 15 EUR, drank niet inbegrepen. Graag inschrijven vòòr 23 mei 2003 bij 
Herman Reynders, Paul Van hee of Miel Daneels. Voor details verwijzen we naar het 
vorige nummer van Geonieuws. 

Handelsbeurs

Stuurboord
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 
 

 

10-11 mei B ANTWERPEN. MINERANT 2003. 
   Zaal "Stuurboord, Rijnkaai 96 (hangar 26-27, ingang A) 
   Bonapartedok, noordrand stadscentrum, 
   op de Scheldekade 
 
 

   Info :  De heer A. VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21 
     B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
     E-mail : secretariaat@minerant.org 
     URL :  www.minerant.org 
 

 
 
17/5  SK KOSICE.  Banicky (Deliusov) pavilon, Park Komenskeho 9, areal Technickej Univerzity. 9-

16 h. Beurs (M). <bartolomej.balaz@tuke.sk> 
17-18/5 F FRONTON (31). Salle Gérard Philippe. Beurs. 
17-18/5 F MONTCEAU-LES-MINES (71). Centre de Rencontre, Quai Jules-Chagot. Beurs (M-F). 
17-18/5 F LIMOGES (87).  Salles Blanqui (achter stadhuis). Beurs (M-F-E). 
17-18/5 F SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (26). Salle Fontaine. Beurs. 
17-18/5 D BÜNDE. Doberg-Museum. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-géén J). 
18/5  D FREUDENSTADT. Turnhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <ofmineral@aol.com> 
24/5  A JUDENBURG. Veranstaltungszentrum, Kaserngasse 18. 9-17 h. Beurz (M). 
24-25/5 D MOSSBACH.  alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-J-F). 
25/5  D DINGOLFING. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M). 
25/5  D THALE/HARZ. Mehrzweckhalle. 10-16 h. Beurs (M). 
25/5  NL VENLO.  Venlonapaviljoen, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs (M). 

<rayer.mineralen@planet.nl> 
31/5  CZ USTI/LABEM.  Drazdanska ulice. 9-15 h. Beurs. <vlaciha@pf.ujep.cz> 
31/5-1/6 I GENOVA. Cotone Congressi, Padiglione 7. 9.30-19.30/9-19 h. Beurs. 

<genovamineralshow@libero.it> 
31/5-1/6 CZ TURNOV. Salove ul. Beurs.  <cechmistr@seznam.cz> 
31/5-1/6 F SAINT-NAZAIRE (44).  Salle Jacques-Brel, av. Saint-Hubert (haven). Beurs (M-F-MM). 
1/6  A WIENER NEUSTADT.  ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M). 
6-8/6  RO BISTRITA. Muzeul Judetean, Str. Gen. Balan 29. 9-18 /9-18/9-17 h. 
6-10/6  JAP TOKYO. Beurs (M). <tima@ro.bekkoame.ne.jp> 
7/6  SK TRNAVA. Zapaloslovenske muzeum, Muzejne Nam 3. 9-17 h. Beurs (M). 
7/6  D WILNSDORF/SIEGERLAND.  Festhalle. 9-16 h. Bijeenkomst van verzamelaars van 

mijnlampen. 
7-8/6  F ISSOIRE (63). Halles aux grains, stadscentrum. Beurs (M-F). 
7-9/6  A BREGENZ. Festspielhaus, Platz der Wiener Philharmoniker. 10-18 h. Beurs (M). 
14/6  D EHRENFRIEDERSDORF.  Kulturhaus der Zinnerz GmbH. 10-16 h. Beurs (M, géén J). 
14/6  CZ JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs. 
14-15/6 S KOPPARBERG. The Gillersklack (2 km van Kopparberg langs N50 naar Ludvika). 

<micke_jansson@telia.com> www.geonord.org/org/bgs 
14-15/6 F BLAGNAC (31). Salle du chemin des Ramiers. Beurs (M-F). 
14-15/6 F DEIDESHEIM. 10-17/9-17 h. Beurs (M). 
15/6  D FREISEN. Bruchwaldhalle, Schulstr. 60 (bij Rathaus). 10-18 h. Beurs (M). 

<schroeck@howatherm.de> 
15/6  A VORDENBERG.  Barbarasaal. 9-17 h. Beurs (M). 
20-22/6 F ENSISHEIM. "Ensisheim meteorite2003". Palais de la Régence. 10-18 h. Meer informatie 

elders in dit nummer. <z.gabelica@uha.fr> 
21/6  D FREIBERG. Heubner-Halle, Dörnerzaunstr. 9-17 h. Beurs (M). 

<mineralienfreund@web.de> 
21-22/6 D BUGGINGEN bei FREIBURG. Festhalle. 13-20/10-19 h. Beurs (M). 
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21/6-6/7 CH AATHAL.  Verkoopdagen van Siber+Siber, Zürichstr. 188. 14-19 (di-vr) en 14-17 h (za-zo) 
www.siber-siber.ch 

22/6  CH MEIRINGEN.  Kirchgemeindehaussaal; Kirchgasse 19. 9-17 h. Beurs (M). 
26-29/6 F SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68). Verschillende plaatsen in het centrum van het stadje. 

<michel.schwab@evhr.net> www.minerapole.com 
28-30/6 FIN YLÄMAA. Edelsteenmuseum. 12-18/10-18/10-17 h. Beurs (E-M). 

<esko@hamalainen@ylämaa.fi> 
 
 
 

 

 
 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen  
     S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
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.
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Boekbespreking : "Mineralen herkennen" 
 
 
Rik Dillen 
 
Paul Tambuyser 
Privé uitgave, 2003, 366 pp., 152 figuren, 50 tabellen en een uitgebreide 
determinatietabel. 8vo. (14 x 16,5 cm), ISBN 90-9016714-5, prijs: € 27,50 
 
Het herkennen en determineren van mineralen is een van de basisproblemen van elke 
beginnende (en in feite ook gevorderde) verzamelaar. De MKA-uitgave "Zelf mineralen 
determineren" van Paul Tambuyser dateert al van 1982, en Paul vatte de idee op om nu 
een boek uit te geven met een veel ruimere scope, dat als cursus en naslagwerk kan die-
nen voor de beginnende en gemiddelde verzamelaar met een minimale voorkennis van 
scheikunde en natuurkunde (niveau middelbaar onderwijs). 
 
Dit is nog steeds het enige Nederlandstalige werk in zijn soort. Een belangrijke verdienste 
is dat het niet een opsomming is geworden van eigenschappen van mineralen, maar dat 
voor elke eigenschap haarfijn de wetenschappelijke achtergrond op een eenvoudige ma-
nier wordt uitgelegd. Wie die eigenschappen goed begrijpt zal er veel meer mee kunnen 
doen. De auteur gaat uit van een basis-referentieverzameling van een 130-tal mineraal-
soorten die je op het einde van de cursus zeker zult leren herkennen. 
 
In het hoofdstuk over het ontstaan van mineralen wordt de geologische context beschre-
ven. Dan wordt de chemie onder handen genomen en leer je o.a. hoe je de chemische 
formule van een mineraal moet lezen. Met de kennis van de chemie op zak kun je nu veel 
meer begrijpen over de interne structuur van kristallen die in een volgend hoofdstuk wordt 
behandeld. Er worden vervolgens niet minder dan twee uitgebreide hoofdstukken aan de 
morfologie van kristallen gewijd. Je leert alle mogelijke kristallografische termen, die voor 
beginners vaak als Chinees in de oren klinken, spelenderwijs op de juiste manier gebrui-
ken. Maar je leert ook de morfologische kenmerken, die uit de structurele eigenschappen 
voortvloeien, gebruiken om een mineraal te herkennen of te determineren. Dit is dus ein-
delijk een boek waar de kristallografie op een begrijpelijke manier wordt gebracht. 
 
Al gauw weet je zelfs de dichtheid van een mineraal te schatten op basis van de che-
mische formule. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de optische kenmerken. Je leert na-
tuurlijk ook allerlei trucjes om de scheikundige samenstelling van je zelf gevonden mine-
raal kwalitatief te bepalen met eenvoudige hulpmiddelen. Het hoofdstuk over mineralen-
systematiek toont het verband aan tussen mineralen die chemisch met elkaar verwant 
zijn, en vooral de classificatiesystemen van Strunz en Dana worden uitgelegd. De auteur 
spoort de lezer er toe aan om een kleine systematische referentieverzameling aan te leg-
gen en geeft een lijst van een 130-tal mineralen die in een dergelijke verzameling thuisho-
ren. 
 
Hoewel niemand van ons thuis over de nodige apparatuur beschikt, worden bij wijze van 
informatie toch de allerbelangrijkste instrumentele technieken voor het determineren van 
mineralen uit de doeken gedaan: rasterelektronenmicroscopie met X-stralenanalyse, en 
X-stralendiffractometrie. Het is inderdaad voor de mineralenliefhebber van belang om in-
zicht te hebben in de mogelijkheden en beperkingen van de middelen die de mineraloog 
ter beschikking heeft. Het zal in ieder geval de dialoog tussen beiden verbeteren. 
En dan belanden we bij het gestelde doel: het zelf herkennen van ten minste 130 minera-
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len. Dat kan met de kennis die je in vorige hoofdstukken hebt opgedaan, maar tevens aan 
de hand van hiërarchische determinatietabellen. Determinatietabellen gebruiken om te 
leren herkennen klinkt misschien wel even vreemd in de oren. Toch is het niet zo'n gek 
idee om de eigenschappen van zelfs bekende specimens uit je eigen verzameling te gaan 
bepalen en via de determinatietabellen te controleren. 
 
In de determinatietabellen zoekt men verschillende criteria op, waarbij het meeste belang 
gehecht wordt aan de parameters die het meest constant zijn over alle variëteiten en her-
komsten van een mineraal, namelijk de glans. Dan volgt de (streep-)kleur, de hardheid en 
de splijting. Ideaal is natuurlijk mineralen leren herkennen in begeleide oefensessies, 
maar dit boek heeft zijn waarde als zelfstudie-boek én naslagwerk. 
 
Voor de grap heb ik een klein testje, een soort mini-examentje opgesteld. Het is de be-
doeling dat je de vragen beantwoordt zonder boek of ander hulpmiddel. De noodzaak om 
je bij te scholen in het herkennen van mineralen is omgekeerd evenredig met de behaalde 
score. De juiste antwoorden en commentaar bij de behaalde score vind je verder in dit 
nummer... nee... niet eerst gaan kijken ! 
 

Test je basiskennis van mineralogie 
 
1. Een mineraal is een chemische verbinding die in de natuur is gevormd 
 a) waar  b) de halve waarheid  c) niet waar 
2. De Duitse term "Zinkblüte" staat voor 
 a) sfaleriet  b) hemimorfiet   c) hydrozinciet 
3. Uit welke drie hoofdmineralen (mineralengroepen) bestaat graniet ? 
4. Waarom is diamant veel harder dan grafiet ? 
5. Noem drie polymorfen van TiO2 
6. Bedenk een mineraal met een 5-tallige symmetrie-as 
7. Welk kristalstelsel heeft de laagste symmetrie 
 a) kubisch  b) monoklien   c) triklien 
8. Hoeveel vlakken heeft een trapezoëder ? 
9. Komt een pinacoïd voor in een kubisch kristal ? 
10. Wat is een isometrisch kristal ? 
11. Beschrijf een botryoidaal aggregaat. 
12. Wat is het verschil tussen fluorescentie en fosforescentie ? 
13. Welk mineraal is het hardst, kwarts of apatiet ? 
14. Vertoont fluoriet een kubische of een octaëdrische splijting ? 
15. Wat is het verschil tussen de dichtheid en het soortelijk gewicht ? 
16. Bevat hematiet, Fe2O3, meer ijzer dan zuurstof, uitgedrukt in gewichtsprocent, of 

meer zuurstof dan ijzer ? 
17. Is marmer (witte kalksteen), dat bijna helemaal uit calciet bestaat, 
 a) een dieptegesteente b) een metamorf gesteente c) een sedimentair 

gesteente ? 
18. Hoeveel vlakken heeft een rhomboëder ? 
19. Welke mineralengroep maakt in gewicht meer dan de helft uit van de aardkorst ? 
20. Wat betekent in het verzamelaars-jargon "XX" en "XL" ? 
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Test je basiskennis van mineralogie : de juiste antwoorden 
 
1) b is juist. Het is maar de halve waarheid, want er zijn nog andere criteria, zoals het 

feit dat het in de anorganische natuur moet ontstaan zijn. Nierstenen zijn dus geen 
mineralen. 

2) c) hydrozinciet 
3) Veldspaat/veldspaten, kwarts en mica('s) 
4) Diamant heeft een structuur gebaseerd op tetraëders, en alle koolstofatomen zijn met 

elkaar verbonden door een driedimensioneel netwerk van covalente bindingen. In 
grafiet zijn de covalent gebonden laagjes slechts licht gebonden door Van der Waals-
krachten. 

5) Rutiel, anataas en brookiet 
6) Een vijftallige symmetrie-as bestaat niet in de kristallografie; geen enkel mineraal had 

je je dus mogen bedenken... 
7) c) het trikliene stelsel 
8) 24 
9) Neen, want door de symmetrie-elementen zou automatisch een kubus gevormd 

worden. 
10) Een kristal dat in alle richtingen in gelijke mate ontwikkeld is. 
11) Een aggregaat dat bestaat uit in elkaar gegroeide afgeronde nodulen 
12) Er is enkel een verschil in de duur van het verschijnsel : bij gewone fluorescentie ge-

beurt het verschijnsel zo snel dat het onmiddellijk uitdooft wanneer de bestraling met 
UV-licht wordt uitgeschakeld, bij fosforescentie wordt nog licht uitgezonden tot ten 
minste enkele seconden na het uitdoven van de UV-lamp. 

13) Kwarts is het hardst, want apatiet heeft als hardheid 5, kwarts 7. 
14) Fluoriet heeft een uitgesproken octaëdrische splijting. 
15) De dichtheid is een onbenoemd getal, nl. de verhouding tussen de massa van iets en 

de massa van eenzelfde volume water onder bepaalde omstandigheden. Het soorte-
lijk gewicht is het gewicht per volume-eenheid, en is een benoemd getal (bv. g/cm³) 

16) Hematiet bevat minder Fe-atomen dan O-atomen, maar door het feit dat de atoom-
massa van Fe veel hoger is dan die van O bevat het, uitgedrukt in gewichtsprocent 
veel meer Fe dan O, namelijk 69.94 % Fe t.o.v. 30.06 % O. 

17) Marmer of kalksteen is b) een metamorf gesteente 
18) 6 
19) De aardkorst bestaat voor het grootste gedeelte uit veldspaten 
20) Niet extra-large of iets dergelijks ; "XX" betekent "kristallen", XL is "kristal"  
 
Het verdict... 
 
Interpreteer je score als volgt, ervan uitgaande dat je de antwoorden hebt bedacht zonder 
enig hulpmiddel (boek, Internet, zoon, dochter...) : 
 
0-5 onmiddellijk de cursus kopen, het boek 3 keer grondig instuderen en 6 maanden 

terdege oefenen 
5-10 dringend de cursus grondig instuderen 
10-14 sommige hoofdstukken eens goed lezen 
14-18 gebruik de cursus als naslagwerk voor het geval je eens iets niet meer goed weet 
18-20 je hebt de cursus strikt genomen niet nodig, maar je koopt hem natuurlijk toch uit 

sympathie... 
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Tucson 2003 
 
Georges en Diego CLAEYS 
 
 
Zoals elk jaar was er eind januari weer de lok-
roep om naar de beurzen van Tucson te ver-
trekken, voor de vijftiende keer al. Ook na al 
die jaren is het aanbod van de beurs absoluut 
niet voorspelbaar. Op 5 februari vertrokken we 
met heel wat vertraging door de sneeuw vanuit 
Zaventem. Zowel bij het vertrek in Zaventem 
als in Londen als in Phoenix waren de veilig-
heidscontroles uiterst streng, en in ons binnen-
ste hoopten we dat er toch maar geen oorlog 
zou uitbreken met Irak tijdens onze reis. Op 
weg naar Tucson zagen we een vallende ster... 
 

Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk om een goed overzicht te krijgen van het aanbod, 
maar na intensief speurwerk lukt dat wel. Opvallend dit jaar was het enorme aanbod, zo-
wel kwalitatief als kwantitatief, van Chinese mineralen, zoals fluoriet, bladerige calcietkris-
tallen, kwartskristallen, scheeliet, pyromorfiet en granaat met rookkwarts. Een greep uit 
het spectaculaire aanbod :  
 
 cyanotrichiet van Quing Long, Gui Zhou 
 mimetiet van Gui Lin, Guang Xi provincie 
 bariet op chalcedoon of kwarts met antimoniet en valentiniet van Cheng Zhno, Hunan 

provincie 
 prachtige groepen stibnietkristallen van de Wuling mine, Oingjing Jiangxi 
 calciet tweelingkristallen van Xianghualin, Hunan provincie 
 glasheldere lichtgroene fluoriet met kwartskristallen van Yaongangxian, Hunan 

provincie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moet er geen zand... 
pardon... fossiel 

boomstammetje zijn ? 
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Toermalijnkristallen van de Pedeira 
mine, Minas Gerais, Brazilië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 felrode granaat op albiet van Yunxian, Fujian provincie 
 kwartskristallen met diepviolette fluoriet van Yiun, Chejiang provincie. 
 
Klassiek voor Tucson zijn reusachtige amethystgeodes met mooie calcietkristallen uit Bra-
zilië, en kwartskristallen, zowel uit China als Arkansas, USA. 
 
Er was ook een aanbod van volledige gefossiliseerde boomstammen afkomstig van aller-
hande vindplaatsen in de USA alsook van vindplaatsen in de rest van de wereld. 
 
Het aanbod van nieuwe mineralen of uitstekende specimens van zeldzame mineralen was 
heel beperkt. We vermelden 6 cm lange kristallen van pentagoniet van de Wagholie mine, 
Poona, India, en prachtige blokvormige apophyllietkristallen die onlangs gevonden wer-
den in Maharashtra, India. De mooie groene kleur wordt veroorzaakt door sporen vana-
dium. 
 
Ook dieprode enkelvoudige kristallen van morganiet afkomstig van Madagascar zijn een 
nieuwigheid. Uit Zuid-Afrika komen tegenwoordig ook heel mooie amethyst-aggregaten, 
en de N'Chwaning mine in Kuruman, Kalahari heeft mooie kristallen van mangaanhouden-
de vesuvianiet opgeleverd. Er waren ook nog ongewone berylkristallen, variëteit heliodoor 
afkomstig van Galileia, Sapucaia district, in Minas Gerais, Brazilië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steentjes genoeg, daar in 
Tucson ! 
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Nog van Minas Gerais in Brazilië waren er zeer interessante specimens van amblygoniet 
van de Telirio mine, Linopolis, loodhoudende crichtoniet van Presidente Kubitschek en 
een nieuwe vondst van uitstekende kosnarietkristallen tot 3 mm groot op albiet, met als 
toemaatje als begeleiders zanazziiet, greifensteiniet, rockbridgeiet, ushkoviet, goyaziet, 
amblygoniet, eosphoriet, fluorapatiet, elbaiet en lepidoliet ! Deze laatste vondst is af-
komstig van een pegmatiet locatie gelegen in het Jenipapo district, Itinga, Minas Gerais, 
Brazilië. 
 
Hoewel het aanbod van Russische mineralen treurig was behoort een vondst van uitste-
kende betekhtinietkristallen van Dzezkazgan in Kazachstan ook tot de uitschieters. De 
grote afwezige dit jaar was Mexico. 
 
Na de hotel-beurzen is het de beurt aande zogenaamde "Main Show" in het congrescen-
trum in hartje Tucson. Hier wordt veel moois samengebracht, zowel voor de beurs als 
voor de altijd spectaculaire tentoonstelling. Een honderddertigtal musea en verzamelaars 
komen hier het mooiste deel van hun verzameling voorstellen... je kan er zeker van zijn 
dat er steeds adembenemende specimens te zien zijn ! Het thema dit jaar was de mine-
ralogie van de Andes. 
 
Dé blikvanger was een grote staaf met daarop een reuzegroot glashelder hexagonaal be-
rylkristal (variëteit smaragd), met een diameter van 20 cm en een respectabele lengte van 
25 cm (zie foto onderaan deze pagina). Dit kristal was vergezeld van een art deco hals-
snoer met diamanten en smaragden van de Majorie Merriweather Post Collection in het 
Smithsonian Institution in Washington. 
 
Andere blikvangers van de tentoonstelling waren : 
 
 paravauxiet met metavauxiet van Llallagua, Bolivië 
 bournoniet met enargiet van Julcani, en pyrargyriet met bariet en kwarts van San 

Genora in Peru 
 beryl, variëteit smaragd van Muzo, Colombië 
 pyriet, soms met fluoriet van Huanzala, Peru 
 pyriet met enargiet van Quiruvilca 
 zilver met rhodochrosiet, arseen-polybasiet en kutnohoriet van Uchucchaque, Peru 
 proustiet van Chañarcillo 
 atacamiet van de Farola mine  en chrysocolla van Inca de Oro, beide in Chili 
 
Verder waren er vitrines met 
prachtige Chinese mineralen, 
en voor wat mij betreft het 
mooiste stuk, ongeveer 30 cm 
groot, bestond uit vergroeide 
toermalijnkristallen, en was 
afkomstig van de Pedeira 
mine. 
 
We hopen zeker er volgend 
jaar weer bij te zijn, want de 
beurs van Tucson beleeft dan 
haar gouden jubileum, met ui-
teraard als thema : goud ! Al-
len daarheen dus... 
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We waren achttien toen we elkaar leerden kennen, Jakob en ik. Dat was in 1972, tijdens 
een van mijn vakanties in Oostenrijk. Toen ik hem voor het eerst zag, werkte hij in het 
plaatselijke restaurant tegenover de camping waar wij kampeerden. De campingeigenaar 
was een Nederlander en dat had tot gevolg dat 90% van de gasten Nederlander was. Ja-
kob was een vriendelijke, spontane ober en wij wilden graag weten hoe hij heette. Met 
een klein glimlachje om de mondhoeken, omdat hij vermoedde wat er ging komen, vertel-
de hij dat hij Jakob heette. Waarop de volwassenen in onze groep tot mijn ontzetting 
spontaan “Vader Jakob” begonnen te zingen. En Jakob? Die had dit kennelijk eerder 
meegemaakt en zong, in het Nederlands, uit volle borst mee!  
 
Jakob woonde met zijn ouders en zuster in Kreuth-Bleiberg. “Waar?” zegt u. Ik kan het u 
niet kwalijk nemen. Want op de kaart stelt het niets voor. Het dorp ligt in Oostenrijk; in het 
hoogstgelegen dal van Karintië. Dat dal is smal en hooguit 6 kilometer lang. De rotswan-
den zijn daar steil en hoog, maar vooral zwart. Het is een mijnwerkersdorp; officieel geeft 
de mijn het dorp al sinds 1333 zijn bestaansrecht, maar er gaan hardnekkige geruchten 
dat de Romeinen daar al mijnbouw pleegden. De meeste toeristen rijden het Bleibergdal, 
op weg naar hun vakantiedoel, hard voorbij. Dat is jammer, want Bleiberg heeft veel te 
bieden. Bovendien gingen respectabele gasten u voor: in het verleden bezochten keizerin 
Maria Theresia (die de mijn in 1759 voor de Oostenrijkse staat kocht), keizer Franz Josef I 
en kroonprins Rudolf, Bleiberg. De namen van enkele mijnschachten herinneren nog aan 
de band met de keizerlijke familie. Zo vind je er de ‘Rudolfschacht’, de ‘Kaiser-Leopold-
Erbstollen’ en de ‘Franz-Josef-Erbstollen’. 
 
Terug naar Jakob. Zijn ouders bezaten de dorpskroeg en -winkel. Mama stond in de win-
kel, een echte ‘Winkel van Sinkel’, waar je de meest uiteenlopende dingen kon kopen. Dat 
moest ook wel, want het was de enige winkel in de buurt. Papa deed de kroeg. Eigenlijk is 
‘kroeg’ niet het juiste woord; door het zo te noemen, doe ik afbreuk aan de  

Glück auf ! 

Joske GALIART
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warmte die het lokaal uitstraalde. Ik ken in 
het Nederlands geen passende naam voor 
zo’n gelegenheid. Ik beperk me dan ook 
tot de Duitse benaming ‘Gasthaus’. En die 
naam deed het eer aan: je voelde je daar 
als gast thuis. Het was trouwens niet zo-
maar een Gasthaus. Ik kan me nog goed 
herinneren hoe verbaasd ik was, toen ik 
daar op een dag in de vroege ochtend 
mannen aan de tap zag staan. Ze sloegen 
een fiks glas bier achterover, terwijl ze in 
plat dialect de laatste nieuwtjes uitwissel-
den. 

 
De geschiedenis van dit Gasthaus is nauw 
verbonden met die van het Bleibergdal; 
het was al meer dan honderd jaar de huis-
kamer van de mijnwerkers. Zij waren het, 
die je daar ‘s morgens vroeg aan het bier 
zag. Als hun nachtdienst erop zat, kwa-
men ze voor het slapen gaan even een af-
zakkertje nemen. En in de avond was het 
de dagploeg die daar even kwam bijpra-
ten. Daar tussendoor wist jong en oud el-
kaar in het Gasthaus te vinden.  
 
Het dal is eeuwenlang zeer moeilijk toegankelijk geweest, waardoor zich een zeer hechte 
gemeenschap vormde, waar muziek en zang een grote plaats innamen. Zo kan het ge-
beuren dat een aantal gasten na een paar glazen bier spontaan één van de vele mijnwer-
kersliederen begint te zingen. Waarna de rest invalt. En zingen kunnen ze, die Bleiber-
gers ! Iedere keer als ik daar getuige van mocht zijn, werd ik er stil van. À capella zongen 
ze dan in het typische dialect van hun dal de mooiste liederen, vaak melancholisch; het 
eeuwenoude verhaal van het harde bestaan van de mijnwerker. “Glück auf, glück auf, der 
Steiger kommt…”. 
  
Aan de ene kant van het dal ligt de stad Villach en even verder de Osiachersee. Daar vin-
den de zon- en wateraanbidders hun vertier. Aan de andere kant ligt het Gailtal, waar de 
eerste uitlopers van de Karawanken en Dolomieten beginnen. Daar vinden de toeristen 
rust en natuur. Het Bleibergdal was door de meeste toeristen nog niet ontdekt en het leek 
alsof de tijd daar had stilgestaan. Toen ik Bleiberg leerde kennen, werd in veel huizen nog 
houtgestookt. Nog steeds proef ik, als ik ergens een houtkachel ruik, de sfeer van het 
Bleiberg van toen. 
 
Via Jakob maakte ik kennis met andere mensen uit het dorp en ik leerde de Polka dansen 
op de hoempapa-muziek van het blaasorkest. Ik kwam er daarna regelmatig, maar Jakob 
sloeg zijn vleugels uit. Hij was drummer en had inmiddels zijn eigen band, waarmee hij 
het hele jaar door optrad in grote hotels, in verschillende toeristenplaatsen. Thuis was hij 
in die tijd nauwelijks, hij woonde in de hotels waar hij speelde. Als ik weer eens in Oos-
tenrijk was, ging ik regelmatig naar de locaties waar hij optrad. Wij waren inmiddels vrien-
den geworden. We hadden de meest diepzinnige gesprekken, soms op vreemde plaat-
sen, bijvoorbeeld als we samen in een sleeplift zaten. Maar we werden ouder en in Blei-
berg wachtte het Gasthaus op zijn nieuwe eigenaar. Jakob had tijdens een van zijn 
muziekavonturen een meisje leren kennen, waarmee hij uiteindelijk trouwde. Daarmee 
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kreeg het Gasthaus niet alleen een nieuwe 
waard, maar ook een nieuwe waardin. 
Na de huwelijksaankondiging ontvingen 
we al gauw een geboortekaartje van Jakob 
Jr. Ik was ook getrouwd en onze dage-
lijkse bezigheden slokten ons op. We ver-
loren elkaar een beetje uit het oog en leid-
den ieder ons eigen leven. Ik hier en Ja-
kob in Bleiberg. 
 
Bleiberg, het lelijke eendje, dat een zwaan 
blijkt te zijn. Diep in de berg koestert Blei-
berg zijn schatten: lood, erts en mineralen. 
De mijn bestaat al eeuwenlang en daar-
mee de mijnwerkers, ook wel ‘Knappen’ 
genoemd. Zij zijn de vroegste permanente 
bewoners van het dal en leefden onder er-
barmelijke omstandigheden, want zij wer-
den slecht betaald. Als er iemand rijk werd 
van de opbrengst van de mijnbouw, waren 
zij het in ieder geval niet! De ‘Bleiberger 
Knappen’ hebben ooit geschiedenis 
geschreven. In dienst van Prins Eugen von 

Savoyen hadden zij in 1717 een groot aandeel in het tot staan brengen van de Turkse 
opmars in Belgrado. Als dank voor hun diensten kregen zij van deze prins een eigen 
‘Knappen’-vaandel. Dit vaandel wordt in Bleiberg nog steeds zuinig bewaard. De 
herinnering aan deze geschiedenis wordt levend gehouden door het ‘Bleiberger 
Knappenspiel’, dat jaarlijks door de Bleibergers in een grot wordt opgevoerd en dat tot ver 
buiten Bleiberg bekend is. 
 
Jakob had het druk: de oude weg, die zo gezellig door het dal kronkelde, voldeed niet 
meer aan de eisen die het moderne autoverkeer aan wegen stelt en moest voor Jakob’s 
huis rechtgetrokken worden. Daarvoor moesten de winkel en nog een huis, die beide fa-
miliebezit waren, wijken. Hij verbouwde het Gasthaus grondig. Het oude Gasthaus werd 
winkel en daarnaast bouwde Jakob een nieuw Gasthaus, met veel gevoel voor traditie. 
Tijdens die verbouwing stuitte men op een oude mijngang. 
 
Jakob wilde die gang graag openhouden, wat helaas onmogelijk was als gevolg van 
bouwvoorschriften. Dat ging Jakob wel aan zijn hart. Hij was bijzonder geinteresseerd in 
de geschiedenis van de mijn en in zijn Gasthaus vond je daarvan het bewijs. Overal zag 
je oude foto’s, mijnwerkersgereedschap, mineralen, etc. Hij restaureerde een oude 
mijnlocomotief en zette die als pronkstuk voor de deur. Op zolder opende hij een 
danszaal, die hij de Heustad’l noemde en waar hij in de zomer traditionele dansavonden 
organiseerde. Jakob speelde zelf ook weer, samen met zijn vader en de directeur van de 
plaatselijke VVV. Zij speelden moderne muziek, maar ook traditionale volksmuziek. Met 
dat laatste deed hij de toeristen altijd een groot plezier, maar ik wist dat hij er een hekel 
aan had. Dat in tegenstelling tot zijn vader en de VVV-directeur, die ervan genoten. Bij de 
zoveelste ‘Tiroler Hut’ zat Jakob dan malle gezichten te trekken en ongedurig op zijn 
drumkruk te draaien. Je hoorde hem gewoon een zucht van opluchting slaken als het 
nummer eindelijk was afgelopen. Ik had er dan het grootste plezier in om ”bis, bis” te 
roepen, waarop zijn vader en de directeur vol overgave aan het volgend traditioneel 
repertoire begonnen. Jakob nam mij dit niet in dank af ! De vernieuwingen verstevigden 
het bestaansrecht van het oude Gasthaus, zonder afbreuk te doen aan de traditionele 



 
Geonieuws 28(4), april 2003  111 

waarden.  
 
De bewoners van het Bleibergdal hebben het in de loop van de geschiedenis zwaar te 
verduren gehad. In 1348 was er een grote aardbeving, waardoor een groot deel van de 
berg in het Gailtal stortte. Zestien dorpen werden bedolven en 5000 mensen verloren het 
leven. Keer op keer maakten lawines door de eeuwen heen slachtoffers. Ik heb tijdens 
een skivakantie ook eens een paar dagen vastgezeten in Bleiberg, toen twee kleine lawi-
nes het dorp van de buitenwereld hadden afgesloten. Dat had toen geen ernstige gevol-
gen; de bevoorrading kwam niet in gevaar en de weg was snel weer vrijgemaakt. Vroeger 
betekende dat honger, omdat het dorp niet bevoorraad kon worden en het soms weken 
duurde voordat de weg weer vrij was. Tegenwoordig is het dorp optimaal tegen lawines 
beveiligd. In 1893 ging een deel van het dorp bij een grote brand verloren. Het vuur kon 
zich, aangewakkerd door de wind, razendsnel verspreiden. De brand brak rond twee uur 
in de middag uit; de meeste inwoners waren op dat tijdstip in de mijn en het dorp was 
daardoor praktisch uitgestorven. Er waren in het dorp gewoon niet genoeg mensen aan-
wezig om de brand te blussen… 
 
Toch was een van die rampen uiteindelijk de aanleiding tot een van de belangrijkste ont-
wikkelingen van Bleiberg. In 1951 brak er in de Rudolfschacht water door de wand. Voor 
de meeste mijnen is water een ramp. Het bleek echter dat men hier bij toeval een bron 
had aangeboord van hoogwaardig mineraalwater. Een geschenk van de berg. Dit  
mineraalwater bezit grote geneeskrachtige eigenschappen en in 1967 bouwde men het 
Thermalbad, dat rechtstreeks gevoed wordt met mineraalwater uit de bron. In 1978 werd 
Bleiberg officieel Bad Bleiberg en daarmee een erkend kuuroord. De berg zorgt goed voor 
de bewoners van haar dal…  Daarnaast is Bleiberg bekend als vindplaats van 50 ver-
schillende mineraalstenen. Een van de zeldzaamste stenen komt daar vandaan : wulfe-
niet, genoemd naar zijn ontdekker Freiherr Franz Xavier von Wulfen in 1785. Ik ben geen 
kenner, maar deze steen is buitenaards mooi. De steen is een wereld op zich, waarop je 
niet uitgekeken raakt en waarin je steeds iets nieuws ontdekt.  
 
Tegenwoordig weten steeds meer mensen de weg naar Bad Bleiberg te vinden. De ‘ge-
wone’ toerist zal er niet snel komen, maar voor de gasten die de genezende werking van 
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het mineraalwater zoeken en voor verzamelaars van 
mineraalstenen en fossielen, is Bad Bleiberg een El 
Dorado, en op tot ver buiten de grenzen bekend. 
 
En Jakob en ik ? Ik was nog vaak te gast in het Gasthaus 
van Jakob en zijn vrouw Helga. Ik werd, ook door hun 
gasten, altijd weer in hun midden opgenomen en ze 
probeerden mij met engelengeduld in hun dialect liedjes te 
leren. Hoewel ik liever luisterde dan zelf zong. Ik vond dat 
mijn uitspraak niet verschilde van die van hen, maar zij 
waren het daar niet mee eens. Ik slikte kennelijk net de 
verkeerde letters in en accentueerde net de verkeerde 
lettergrepen. Ik blijf een Amsterdammer die Duits spreekt, 
meer niet; hoewel ik het dialect, als ik heel goed oplet, enigszins kan volgen. Voldoende 
in ieder geval om te horen wanneer ze het over mij hebben, maar niet voldoende om te 
verstaan wàt ze over me zeggen… De laatste keer dat ik daar was, is nu dertien jaar 
geleden. Jakob Jr. is nu al ouder dan zijn vader was, toen ik die leerde kennen… Ik weet 
zeker, dat de tijd ook in Bleiberg niet heeft stilgestaan. Ik ben zo benieuwd hoe het er nu 
uitziet. Het Gasthaus staat er nog, dat weet ik. Het mineraalbad profileert zich via een 
professionele website. Zou het nog wel hetzelfde voelen als ik daar weer kom? Kamperen 
doe ik allang niet meer en voor skiën zoek ik de grote skigebieden op. Onze wegen 
hebben zich gescheiden. Maar ik denk nog vaak aan Jakob, het Gasthaus en Bleiberg. Is 
nostalgie niet voldoende reden om daar weer eens terug te keren? Ik heb in ieder geval 
na al die jaren Jakob weer eens geschreven en inmiddels heb ik antwoord gekregen: 
“Kom weer eens gezellig een bak koffie drinken, dan kunnen we bijpraten !” Wie weet, 
doe ik dat binnenkort wel. 
 
Bronvermelding 
“Bleiberg”; Gerhard Niedermayer, 1985, Emser Hefte Galerie Verlag Doris Bode, Haltern, BRD 
“Chronik von Bad Bleiberg”; Maria Stupnik u. Josef Zaworka, 1985, Marktgemeinde Bleiberg 
“Lapis”; Jg. 13; Juli-Augustus 1988, Themenheft "Bad Bleiberg";Christian Weise Verlag, GmbH, 
München. 
Met dank aan Jakob Wirnsperger, Bleiberg. 
 
Naschrift: 
In 1993 is de mijn gesloten. Daarmee kwam er een einde aan deze eeuwenoude indus-
trie. Maar nog steeds is de mijn een belangrijk onderdeel van het leven in Bad Bleiberg. 
Zo bestaat de mogelijkheid, om onder begeleiding een deel van de oude mijn te bezoe-
ken. Tijdens dat bezoek wordt u ingewijd in de geheimen van het werken in de mijn door 
de eeuwen heen. Om het cultuurgoed te behouden, heeft een aantal particulieren beslo-
ten elk een oude mijnschacht te kopen, die zij in volle glorie herstellen en onderhouden. 
Nog steeds worden er verrassende vondsten gedaan… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wulfeniet-kristallen 
van Bleiberg. Foto 
en verzameling Rik 
Dillen. 
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Franz Xaver Freiherr 
von Wulfen (1728-1805)  
 
 
 
 
 

Paul Tambuyser 
 
 
 
Het dorpje Bleiberg in het Oostenrijkse Karintië heeft reeds lang zijn welverdiende plaats 
op het lijstje van de klassieke Europese mineralenvindplaatsen. Van de lood-zink-
ertsafzetting die er voorkomt, zijn een 50-tal mineralen beschreven. Het meest bekende 
en gezochte mineraal van deze vindplaats is wulfeniet.  
 
Oorspronkelijk was wulfeniet onder meerdere namen bekend. Men sprak van "gelber 
Bleispath" (geel loodspaat) , "Gelbbleierz" (geel looderts) en zelfs van "pyramidaler Blei-
Baryt" (pyramidaal lood-bariet). Deze termen vinden hun oorsprong in het Duitse 
mijnbouwverleden. In Duitsland worden tot op heden nog heel wat termen gebruikt die 
stammen uit het mijnwerkersjargon van de 16de eeuw. In die tijd ging men de mineralen 
benoemen aan de hand van hun toepassing als ertsen en aan de hand van hun uiterlijk of 
direct waarneembare kenmerken. In de hedendaagse Duitstalige literatuur is het gebruik 
van termen zoals bijvoorbeeld Bleiglanz (galeniet), Zinkblende (sfaleriet), Kupferkies 
(chalcopyriet) nog heel gangbaar. Het was uiteindelijk Wilhelm Karl von Haidinger die de 
oudere benamingen van het mineraal in 1845 omdoopte in wulfeniet, ter ere van Franz 
Xaver Freiherr von Wulfen. 
 
 
 
Dit is de enige afbeelding van wulfeniet in het boek van Jacquin van 1781. In dat deel schrijft 
Wulfen zijn eerste tekst over "Minera Plumbi Spatosa Carinthiaca", wat later wulfeniet zal heten. 
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Wulfeniet-kristallen van Bleiberg, Karinthië, Oostenrijk. 
Foto en verzameling Hugo en Paul Bender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze von Wulfen werd op 5 november 1728 in Belgrado, Joegoslavië, geboren. Hij was 
de zoon van de Oostenrijkse veldmaarschalk luitenant Friedrich von Wulfen.  Franz Xaver 
volgde zijn gymnasiumopleiding in Kaschau (Hongarije) en op 14 oktober 1745 (op bijna 
17-jarige leeftijd) trad hij toe tot de jezuïetenorde.  Vervolgens ging hij in Wenen filosofie 
en wiskunde studeren en in Graz volgde hij de studierichting theologie. Na eerst les te 
hebben gegeven aan het gymnasium in de noorditaliaanse stad Gorizia (Görz) en 
vervolgens filosofie en fysica te hebben gedoceerd in Laibach, vestigde hij zich in 1764 
definitief in Klagenfurt. Hij overleed er op 76-jarige leeftijd op 17 maart 1805. 
 
Wulfeniet is weliswaar naar Wulfen genoemd, maar toch ging de interesse van deze 
natuuronderzoeker in de eerste plaats naar de plantkunde uit. Nu is dat niet zo 
verwonderlijk, want hij leefde in een tijd dat wetenschappers meestal in meerdere 
disciplines actief waren. Hij ondernam botanische studiereizen in de omgeving van 
Wenen, Venetië, Karintië, Tirol, Istrië en Nederland. Hij gold als een van de grootste 
botanici van zijn tijd en had contacten met de andere grote plantkundigen uit die periode 
(o.a. Linnéus, Hacquet, Scopoli, enz.). Diverse planten dragen zijn naam, zoals 
Sempervivum Wulfenii Hoppe en Wulfenia carinthiaca Jacquier. Het was vooral door de 
ontdekking van deze laatste plant dat hij wereldwijd bekend werd. De Wulfenia carinthiaca 
is een uiterst zeldzaam plantje dat hij ontdekte aan de Kärntner Gartnerkofel. Buiten nog 
enkele sporadische voorkomens in Europa is het plantje ook nog in het gebied van de 
Himalaya aangetroffen. In het totaal heeft von Wulfen zo'n 364 zeldzame planten uit het 
gebied van Karintië beschreven. 
 
Voor de mineralenliefhebber is von Wulfen natuurlijk bekend omwille van de wulfeniet. In 
1781 gaf Nicolas Joseph Jacquin deel 2 uit van zijn "Miscellania austriaca ad botanicam, 
chemiam et historiam naturalem spectantia". Dit werk waarvan deel 1 in 1778 verscheen, 
behandelt de natuur (vooral plantkunde) in Oostenrijk. In dat tweede deel schrijft Wulfen 
een 135 bladzijden tellend hoofdstukje over "Minera Plumbi Spatosa Carinthiaca". Wulfen 
had toen reeds een hele boel specimens van "Karintische loodspaat" onderzocht. Op de 
enige afbeelding in dat werk waarop kristallen voorkomen zien we duidelijk de tafelige 
kristallen die kenmerkend zijn voor wulfeniet. 
 
In 1785 verschijnt Wulfen's "Abhandlung von Kärnthnerischen Bleyspate" waarin hij de 
"Karintische loodspaat" uitgebreid beschrijft. Het gaat hier over een boek in kwarto 
formaat (ongeveer 29 x 23 cm) dat gedrukt werd in Wenen (bij Johann Paul Kraus) en 
waarin zo'n 46 mineraalspecimens verdeeld over 21 handgekleurde platen in staan 
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afgebeeld. Omdat er toen nog geen 
kleurendruk bestond, moesten de 
platen een voor een met de hand 
worden ingekleurd. Het spreekt voor 
zich dat het boek reeds in die tijd 
erg duur moet geweest zijn en dat 
de oplage wellicht erg klein was. 
Tegenwoordig is het een van de 
meest zeldzame handgekleurde 
18de eeuwse werken op het gebied 
van de mineralogie. De platen zijn 
erg mooi verzorgd en het inkleuren 
is bijzonder zorgvuldig uitgevoerd. 
De afbeeldingen werden gegra-
veerd naar tekeningen van een ze-
kere Joseph Melling en op de mees-
te ervan worden specimens van 
wulfeniet afgebeeld. 
De benaming "Kärnthnerischer Bleyspath" staat hier dus voor het mineraal dat later 
wulfeniet zou worden genoemd. De term "Kärnthnerischer Bleyspath" is wel enigszins 
verwarrend omdat ook de termen "weißer Bleyspath" (cerussiet) en grüner Bleyspath 
(pyromorfiet) in gebruik waren. De wulfenieten van Bleiberg zijn meestal dun- tot diktafelig 
en hun kleur varieert van citroengeel via oranjerood tot bruin. 
 
In 1791 verscheen een Latijnse versie van het werk onder de titel: "De Plumbo Spatoso 
Carinthiaco. Ex Germanico idiomate in Latinum transtulit Josephus Eyerel. Cum XXI 
tabulis aeneis coloratis". Het werd eveneens in Wenen gedrukt, maar dan bij Joseph 
Vincent Degen en het bevat eveneens alle 21 met de hand ingekleurde platen. De platen 
in beide werken zijn overigens identiek en op dezelfde manier ingekleurd. Dit werk is al 
even zeldzaam als de Duitstalige versie. 
 
In 1995 drukte de Mineralogical Record (Tucson) een Engelse vertaling van het werk en 
combineerde deze vertaling met een facsimile-uitgave van de Duitse en Latijnse uitgave. 
Samen met een inleidende tekst en met een afdruk van Kunitsch's biografie van Wulfen 
uit 1810 verscheen deze uitgave onder de titel "Treatise on Carinthian Lead Spars". Deze 
beperkte uitgave (slechts 150 exemplaren) is reeds lang uitverkocht en wordt door 
sommige boekenverzamelaars gezocht. 
 
In 1845 kreeg wulfeniet zijn uiteindelijke naam door toedoen van Wilhelm von Haidinger. 
Toch was von Wulfen niet de eerste om het mineraal te beschrijven dat later naar hem 
vernoemd zou worden. In 1772 gaf Ignaz von Born een gedrukte catalogus (Index 
fossilium quae collegit, et in classes ac ordines disposuit Ignatius S.R.I Eques a Born...) 
van zijn mineralenverzameling uit. Het boek is beter bekend via zijn ondertitel 
"Lithophylacium Bornianum". Daarin vermeldt von Born een mineraal "plumbum spatosum 
flavo rubrum pellucidum, ex Annaberg, Aust." of vertaald; "loodspaat, geelrood, 
doorzichtig, van Annaberg, Oostenrijk". Het betreft hier dus wel exemplaren van een 
andere Oostenrijkse vindplaats. 
 
Via een oproep in e-min (onze mineralogie-discussielijst op het Internet) kwamen er toch 
een drietal reacties van mineralenliefhebbers die een exemplaar van wulfeniet uit Bleiberg 
in hun verzameling hebben. Een foto van zo'n exemplaar vind je bij het artikel "Glückauf" 
op p. 103 in dit nummer. 
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Enkele figuren uit Wulfen's "Abhandlung von Kärnthnerischen Bleyspate" van 1785, waarin hij de 
"Karintische loodspaat" uitgebreid beschrijft. 
 


