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Mineralogische  Kring  Antwerpen  vzw 
 
Oprichtingsdatum :  11 mei 1963    Statuten :  nr. 9925, B.S. 17 11 77 
Zetel :  Ommeganckstraat 26, Antwerpen  BTW-nummer :  687 082 474 
Wettelijk depot :  Kon. Bib. België BD 3343 
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redacteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of 
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Betalingen 
Belgie :  contributie :   bankrekening 789-5809102-81 
    andere betalingen :  bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-19. 
Nederland :  alle betalingen :  girorekening (NL) 51 91 10. 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
 

NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Fred BALCK, Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879. <fred.balck@belgacom.net> 
 Bestuurder. 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. 
Guido CORNELIS, Schijfstraat 81, B-2020 Antwerpen. Tel. 03 2386262. <guidocornelis@pandora.be > 
 Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerking, excursies. 
Richard DE NUL, Churchilllaan 330, B-2900 Schoten. Tel. 03 6587536. <rdn@pandora.be> 
 Werkgroep micromineralen. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder,  redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554. <axel.emmermann@pandora.be> 
 Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Jan JENSEN, Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle. Tel. 03 3117347. <jan.jensen@skynet.be> 
 Uitleendienst, Werkgroep Fotografie. 
Emma OP DE BEECK, Churchilllaan 38, B-2900 Schoten. Tel. 03 6585434. 
 Vergaderingen RVB. 
Mario PAUWELS, Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379. 
 Samenaankoop. Bankrekening 833-4694067-10 t.n.v. MKA  vzw / Samenaankoop. 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, 3530 Helchteren. Tel. 011 727715. <herwig.pelckmans@pandora.be> 
 Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
Herman REYNDERS, Bergsebaan 15, B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor. Tel. 03 6360606. 
 <herman.reynders@belgacom.net>  Activiteiten Sint-Job-in-'t-Goor. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder,  ondervoorzitter, public relations. 
Mon SCHUYBROECK, Karel de VIe straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03 5424087. 
 Bibliotecaris. 
Rik TAMBUYSER, Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03 3250393 
 Determinatiedienst. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <paul@minerant.org>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster. 
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 <ludo.vangoethem@antwerpen.be> Opvang nieuwe leden, P.R., vertegenwoordiging openbare besturen. 
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder, voorzitter, coördinator beurzen en tentoonstellingen. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Penningmeesteres.  
Albert VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
 Exposantenadministratie Minerant. 
 
E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  
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mka-kalender 
 
 

Vrijdag 7 november 2003 
 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  

 
 
Sinds de voorzitter van ACAM met pensioen is, weet hij niet wat eerst gedaan, en waar eerst ge-
gaan... Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië... Marcel laat het niet aan zijn hartje komen en zijn foto-
toestel reist tevreden mee. Toch werd hij bereid gevonden om tussen al dat drukke reizen door ons 
even te laten meegenieten van zijn belevenissen in Birma, het land van de robijnrode... robijnen. 
Prachtige dia's, een exotische bestemming, een boeiend spreker en de nodige steentjes, wat wens 
je nog meer ?  
 
 

Vrijdag 14 november 2003 

 

 
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 privé-excur-

sies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig bab-
beltje... Als mineraal-van-de-maand wordt deze keer carpholiet aangeboden 

 
20.30 h 
 
 
 
 
 
Zo veelzijdig is Zuid-Afrika, dat het ook wel eens "de regenboognatie" genoemd wordt. Daarmee 
verwijst men niet enkel naar het diverse pluimage van de inwoners, maar ook naar de meest uit-
eenlopende landschappen, de prachtige en vaak unieke flora, de indrukwekkende fauna (de "big 
five"), en alle andere dingen die dit land zo aantrekkelijk maken. Als klap op de vuurpijl is Zuid-Afri-
ka dan ook nog eens gezegend met die natuurlijke rijkdommen die wij zo graag verzamelen (goud, 
diamant, ...). Paul, onze LAEL (Lange-Afstands-Excursie-Leider), zag dat het goed was en maakte 
er een voordracht van die ons Namibië zou moeten doen vergeten... Een goede raad: begin alvast 
te sparen voor de volgende MKA-excursie. Dit moet je gewoon gezien hebben ! 
 
 
Titelpagina 
Geslepen diamanten in het Diamantmuseum, Antwerpen. Foto en copyright 
Diamantmuseum 

"Zuid-Afrika" 
door 

Paul Van de Velde 

"Birma" 
door 

Marcel Swaenen 
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Zaterdag 15 november 2003 

 

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

Onderwerp : "Slijpvorm van diamant" 
Felix van Meirvenne verklaart ons de slijpvorm van diamant. U hoort het nu eens van een echte 
kenner die zelf actief was in het diamant slijpen. U kan er met al uw vragen over diamant terecht. 
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MKA-nieuws 
 
Lidgeld 2004 

 
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2004 over te maken.  
 Belgische leden : in bijlage vindt u twee overschrijvingsformulieren voor uw lidgeld 2004.  

Gelieve het formulier te gebruiken dat op u van toepassing is (individueel of gezins-
lidmaatschap) en het andere onmiddellijk te vernietigen (dan betaalt u geen twee maal !). 
Bezorg het overschrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling, dan verliest 
u het niet uit het oog (maak desgewenst gebruik van de memodatum). 

 Nederlandse leden : gelieve uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitsluitend 
gebruik te maken van de Nederlandse postgirorekening 51 91 10. 

 Andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstigde, 
op de   M.K.A. rekening : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: BACBBEBB, tnv MKA, Maria-
lei 43, 2900 Schoten. 

De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is volledig toe te schrijven aan de veel 
hogere verzendingskosten van het tijdschrift. 
Leden die voor 2003 een gezinslidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de 
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag). 
Leden toegetreden na 1 september 2003 zijn reeds lid voor 2004 en dienen dus geen bijdra-
ge meer te storten.   
Door vóór 25 december 2003 uw lidgeld te betalen, kunt u op de eeuwige dankbaarheid van 
de penningmeesteres en secretaris rekenen ! 
 

België Nederland Andere landen 

individueel 
24,00 EUR 

gezin 
29,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

Nederlandse 
postgirorekening 

51 91 10 

bankrekening 
IBAN : BE36 7895 8091 0281

BIC : BACBBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, BE-2900 Schoten 
met vermelding van lidnummer en naam 

 
 

Erratum  
 
Geonieuws 28(7) 166 (2003) - Kristalklaar - steengoed - keitof  
In een moment van verdwazing slaagde de auteur erin Albert Vercammen te vergeten in 
het lijstje van MKA-leden die specimens voor de tentoonstelling leverden.  Er valt noch-
tans niet naast te kijken : ruim de helft van de mineralen in de eerste kast rechts komt uit 
zijn verzameling ! 
 
 

Onze secretaris hersteld en herstelt... 
 

Onze secretaris, Hugo Bender, onderging in augustus met succes een hartoperatie. Alles 
is prima verlopen, en ondertussen huppelt hij alweer vrolijk rond. Beterschap hoeven we 
hem dus nu niet meer te wensen, want dat zijn vijgen na Pasen... 
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Minerant 2004  
 
De 29ste internationale mineralenbeurs,  MINERANT 2004, vindt plaats op 8 en 9 mei 2004 in 
het "BOUWCENTRUM (Antwerp EXPO)", Jan Van Rijswijcklaan 191, in Antwerpen. 
 
Wie als exposant wil deelnemen aan Minerant vindt hier alvast de nodige informatie. 
De tafelhuur bedraagt 38 €/m (inclusief BTW). 
 
Indien U wenst deel te nemen aan MINERANT 2004, verzoeken we u 
 Het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk te zenden aan hoger vermeld adres. 
 Het volledige bedrag (38 €/m) over te maken op BACOB-rekening 789-5795025-69 

(buitenland : IBAN: BE71 7895 7950 2569, BIC: BACBBEBB) t.n.v. Mineralogische 
Kring Antwerpen vzw, Palmanshoevestraat 21, BE-2610 Antwerpen, of vanuit Nederland 
: overschrijving op postgiro rekening 519110 tnv MKA, Marialei 43, BE-2900 Schoten. 

 Gelieve de naam en het adres van de standhouder en het gewenste aantal meter te 
vermelden. 

 
De tafelhuur moet volledig betaald zijn vooraleer de inschrijving aanvaard wordt.  Inschrijving 
en betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot uiterlijk 28 februari 2004. Elke exposant 
ontvangt een bevestiging van de reservering. 
 
De exposantenadministratie voor Minerant 2004 is in handen van Albert Vercammen en 
Guido Cornelis. 
 
En er is nog een nieuwigheid : vanaf de versie 2004 van Minerant is er voor de beurs 
opengaat een officiële keuring van de elektrische installaties. Die moet dus (ook het deel 
dat de exposanten meebrengen en installeren/gebruiken) 100 % voldoen aan het (Bel-
gische) A.R.E.I. (Algemeen Reglement voor de Elektrische Installaties). Buitenlandse ex-
posanten doen er goed aan zich op voorhand te informeren, want sommige details van 
het reglement verschillen van bv. de Nederlandse versie. 
 

 

MMIINNEERRAANNTT  22000044 
88  eenn  99  mmeeii 

  
  

BBoouuwwcceennttrruumm  --  AAnnttwweerrpp  EExxppoo  
JJaann  VVaann  RRiijjsswwiijjcckkllaaaann  --  aannttwweerrppeenn  

hhttttpp::////wwwwww..mmiinneerraanntt..oorrgg//MMKKAA//mmiinneerraannttnnll..hhttmmll  



 
Geonieuws 28(9), november 2003  199 

MINERANT Reglement 
1. TOEGANGSUREN : De zaal ("BOUWCENTRUM (Antwerp EXPO)", Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen) is 
voor de exposanten toegankelijk van 7 tot 19 uur op zaterdag, en van 8 tot 19 uur op zondag.  Voor het publiek is 
de zaal toegankelijk van 10 tot 18 uur. 
2. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen aan : A. Vercammen, 
Palmanshoevestraat 21, BE-2610 Antwerpen, en door de betaling van het volledige bedrag : * alle landen 
behalve Nederland : storting op rekening BACOB 789-5795025-69 (buitenland : IBAN: BE71 7895 7950 2569, 
BIC: BACBBEBB) t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Palmanshoevestraat 21,  BE-2610 Antwerpen ; 
* Nederland : storting op postgirorekening nr. 519110 t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, 
BE-2900 Schoten ; internationaal postmandaat wordt eveneens aanvaard.  Cheques worden niet aanvaard. 
Bankkosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever, eventuele kosten ten laste van MKA dienen op de beurs 
vereffend te worden.  Inschrijving en betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot 28 februari.  De tafelhuur 
geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar.  De inschrijving impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van 
onderhavig reglement.  De inrichters hebben het recht exposanten te weigeren zonder een reden op te geven. 
3. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worden terugbetaald indien de 
vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd.  Bij niet-opdagen op de beurs zonder verwittigen wordt de be-
taalde tafelhuur niet terugbetaald.  Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig is, kan zijn stand door de in-
richters worden verderverhuurd.  De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hun plaats niet afstaan of 
onderverhuren zonder akkoord van de inrichters.   
4. VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralogisch Kring Antwerpen vzw neemt geen deel aan ruil of verkoop, 
maar beperkt zich tot het inrichten van de beurs.  Tijdens de nacht wordt de zaal met een alarminstallatie be-
waakt.  De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verdwijnen, beschadiging of diefstal van specimens, geld of 
materiaal, zowel tijdens als buiten de openingsuren van de beurs.  De MKA is niet verantwoordelijk voor ongeval-
len.  De MKA vzw kan, in geval van overmacht, de openingsuren, data of plaats wijzigen zonder dat de exposan-
ten aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.  Elke deelnemer moet zich individueel in orde stellen met al-
le verplichtingen die de Belgische wetgeving voorziet. 
5. TENTOONGESTELD MATERIAAL : Enkel toegelaten zijn : het verkopen, ruilen en uitstallen van specimens 
van mineralen, gesteenten, fossielen, artefacten, schelpen, boeken, tijdschriften, microscopen, apparatuur voor 
het reinigen van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap, geslepen edelstenen, tum-
ble-machines, doosjes en benodigdheden en siervoorwerpen, juwelen e.d. waarin natuurlijke mineralen zijn ver-
werkt.  Slijp- en zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en 
elektriciteitsverbruik niet gebruikt worden.  Radioactieve mineralen moeten in een gesloten doosje uitgestald en 
verkocht worden. Het verkopen, ruilen en exposeren is niet toegestaan van: synthetische "mineralen" ; ver-
valsingen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen met 
bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "gezondheidsstenen" ; 
zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of geprepareerde dieren, 
vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ; hoorns en geweien ; 
beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, ...), glas, aardewerk, porselein ; planten.  Elk 
specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk geprijsd 
zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil". 
6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand.  Het materiaal mag enkel 
op de tafels uitgestald worden.  Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden.  Om 
veiligheidsredenen dient de tafelbekleding minstens 10 cm van de grond verwijderd te blijven. Voor afval zijn 
zakken ter beschikking. Schade door exposanten aan het meubilair of de installatie toegebracht zal hun 
aangerekend worden. Het vergroten van de tafeloppervlakte door middel van platen en het bijplaatsen van eigen 
tafels of rekken is niet toegestaan.  Extra verlichting en fluorescentielampen worden toegestaan mits oordeel-
kundig gebruik van degelijk materiaal.  Het gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd licht is verboden. 
Het vermogen wordt beperkt tot 150 W per meter.  De elektrische installatie van alle standen wordt vòòr het 
begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Onveilige en niet-reglementaire bedrading, 
stekkers, armaturen enz moeten verwijderd worden.  Richtlijnen terzake worden met de bevestigingsbrief 
toegezonden. De MKA draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel niet functioneren van de verlichting of 
voor stroompannes. Toestellen met verwarmingselementen (vb koffiezetapparaten) zijn niet toegestaan. 
7. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen 
gelijkwaardig zijn.  De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaanvechtbaar 
recht van de inrichters.  Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op een welbepaalde plaats.  In 
de mate van het mogelijke zal getracht worden rekening te houden met speciale wensen van de deelnemers. 
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Twee commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursreglement, in 
het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal.  Zij beslissen over het al dan niet voldoen van tentoongestelde 
voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen voorwerpen laten verwijderen. Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven 
kunnen de inrichters de exposant op een volgende beurs weigeren. 
9. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzien beslissen de inrichters. 
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.  Slechts de Nederlandstalige tekst van dit 
beursreglement is rechtsgeldig. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
Voor de andere beurzen en tentoonstellingen begin november verwijzen we naar het vorige nummer van 
Geonieuws, op pp. 172-174 
 
15/11  NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develstein 5. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<henk.verhoeckx@wxs.nl> 
15-16/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Centre Culturel, rue Wilmet. 10-16.30/10-15 h. Ruil-beurs (M-

F). 
   Info André Foucart, 2 av. des Eglantines, B-6110 Montigny-le-Tilleul. tel/fax 071 515769. 

<sky53711@skynet.be> www.quatrem.be 
 

16/11 B  BERCHEM.  Alpheusdal. Filip Williotstraat 22. 
    Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
  Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. 
    Tel. 03/6517926. 
    www.acam.be  -  <info@acam.be> 

 
21-23/11 D STUTTGART-KILLESBERG.  Messe. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de> www.kristall-galerie.de 
22/11  CZ JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs. 
22/11  CZ OSTRAVA. Poruba. Beurs (M). 
22-23/11 D ULM. Donauhalle. Beurs (M-F). <mfbierweiler@gmx.de> 
22-23/11 CH ZÜRICH. Messe Hallenstadion 9.1-2. 10-18 h. Beurs (M-F). <ok@mineralienboerse-zh.ch> 
22-23/11 I MILANO/NOVEGRO. Parco Esposizioni Novegro, Linate Airport. 10-19 h. Beurs (M-E-F). 

<preziosa@parcoesposizioninovegro.it> 
22-23/11 D NÜRNBERG.  Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 
22-23/11 A BREGENZ. Festspielhaus. 10-18 h. Beurs (M). <zanaschkamineralien@al.net> 
22-23/11 A GLOGGNITZ. Hotel Loibl, Wienerstrasse. 10-17 h. Beurs (M). 
23/11  D BAD HERSFELD. Bürgerhaus Hohe Luft. 10-17 h. Beurs (M-F-J).  
23/11  D BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
23/11  D KASSEL. Kulturhalle Niederwellmar, Jahnstr. 11. Beurs (M-F). 
29/11  D SÜLZHAYN (Südharz). Kulturzentrum Ratskeller. 10-16.30 h. Beurs (M). 
29/11  NL AMERSFOORT.  "De Flint", Coninckstraat 60. Beurs. 
29-30/11 D BREMEN. Messe Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
29-30/11 D ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 12-18/11-17 h. Beurs (M-F-J). 

<peukert.mineralien@onlinehome.de> 
29-30/11 A GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). 
29-30/11 D OSNABRÜCK. Berufsschulzentrum, Stüvestrasse. 10-17 h. Beurs (M-F). 
29-30/11 A SALZBURG. Messe, Haupttor (uitrit Messegelände A1). 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at> 
29-30/11 F JOUY-EN-JOSAS (78). Salle du Vieux-Marché, place de la Marne. Beurs (M-F). 
30/11  D BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16 h. Beurs (M-F, géén J). 
30/11  D MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempkenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). 
30/11  D ROSENHEIM. Ausstellungszentrum Lokschuppen. 10-17.30 h. Beurs (M-F). 

<roppelt@rohrdorfer-zement.de> 
30/11  D SCHPÖPPENSTEDT/WOLFENBÜTTEL. Eulenspiegelhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E).  
30/11  NL HENGELO. Café "De Waarbeek", Twekkelerweg 327. Beurs. 
5-7/12  D HAMBURG.  Messe. Beurs. <mineralien@hamburg-messe.de> 
5-7/12  F PARIS (75).  Hotel Sofitel Saint-Jacques, Bvd. Saint-Jacques. Beurs. 
6/12  SK BRATISLAVA. Slovenske narodne museum. 9-16 h. Beurs. <riaditel@snm.sk> 
6/12  D LEIPZIG. Universität. 10-16 h. Beurs (M-F-E). <urban-mineralien-messen@t-online.de> 
6-7/12  D SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. Beurs (M). 
6-7/12  F SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
6-7/12  A WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at> 
6-7/12  H BUDAPEST.  Lang Kulturhaus, Rozsnyai Str. 3. 9-18/9-17 h. Beurs (M). 

<koorszag@koorszag.hu> 
6-7/12  A INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
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6-7/12  D ALBSTADT. zollern-alb)Halle, Tailfingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <elmar.spohn@t-
online.de> 

6-7/12  CH BASEL. Mustermesse-Halle 4.1 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
7/12  A LINZ.  Palais Kaufmännischer Verein. 9-16 h. Beurs (M-F). 

<siegfried.gottinger@ooe.gv.at> (opgelet : gewijzigde datum ; in sommige 
aankondigingen staat nog 14/12 !) 

7/12  D MÜNSTER.  Halle Münsterland. 11-17 h. Beurs (M). 
7/12  A WIENER NEUSTADT.  ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F).  
7/12  NL HEERLEN.  Corneliushuis. 10-17 h. Beurs (M-F). 
13/12  CZ PISEK. Prachenske muzeum Pisku, Velke nam. 114. 7.30-15 h. Beurs (M). 

<prachmuz@pi.bohem-net.cz> 
13-14/12 D KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
13-14/12 A WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
13-14/12 F GUERET (23).  Lycée Pierre Bourdan. Beurs. 
13-14/12 F MARSEILLE (13). Palais des Congrès, Parc Chanot. Beurs. 
13-14/12 F BORDEAUX (33). Hangar 14, Quai des Chartrons. Beurs. 
13-14/12 F BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, rue du Général-Leclerc. Beurs (M-F-E). 
14/12  A EISENSTADT.  Georgihalle, Kasernenstr. 11. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
14/12  D FREISING.  Luitpoldhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de> 
14/12  D KULMBACH.  Stadthalle Kulmbach. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/12  D WILNSDORF/SIEGERLAND.  Festhalle. 11-17 h. Beurs (M-mijnbouw). 
20-21/12 A KLAGENFURT.  Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
20-21/12 A WIEN.  Städt. Schulgeb., Längenfeldg. 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
4/1  D AUGSBURG.  Reischleschen Wirtschaftsschule, alter Postweg 86a. 10-17.30 h. Beurs 

(M). <rlaubenbacher@aol.com> 
10-11/1 F DIJON (21).  Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs. 
17-18/1 F DRAGUIGNAN (83). Espace Saint-Exupéry, Place de la Paix. Beurs. 
17-18/1 F MULHOUSE (68). Lerchenberg, 11 rue du Cercle. Beurs (M-F-E). 
31/1-1/2 F VILLEMOMBLE (93). Théâtre Georges Brassens. Beurs (M-F). 
24-25/2 F ORLEANS (45).  parc des Expositions, Hall Prestige. Beurs. 
 
 
 

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.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
15 november 2003, van 10 tot 17 h

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 182 538539 
<nicokuik@hetnet.nl> 

MINERANT 2004  -  8 en 9 mei 2004 
Bouwcentrum - Antwerp Expo 
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(*) Op basis van tekst en beeld ter beschikking gesteld door het Diamantmuseum 
 
Sinds eeuwen staat Antwerpen bekend als wereldcentrum voor diamant. En toch heeft de 
stad het een aantal jaren zonder diamantmuseum moeten stellen. Op 26 mei 2002 is het 
gloednieuwe interactieve Diamantmuseum geopend aan het Koningin Astridplein te Ant-
werpen, vlakbij het Centraal Station en de Zoo.  Een bezoek aan het Diamantmuseum is 
een multimediale totaalbelevenis. De combinatie van hedendaagse architectuur met de 
nieuwste interactieve museumtechnieken brengt de diamantgeschiedenis in de Provincie 
Antwerpen tot leven : diamantbewerking en vakmanschap in de Kempen en diamanthan-
del en verkoop in de stad. 
 
 
Museumconcept  
 
Na maanden van voorbereidende studie, van overleggen en ontwerpen is het nieuwe Dia-
mantmuseum afgewerkt : het is een totaalbelevenis geworden met film, geluid, persona-
ges en schitterende collectiestukken. Het dompelt de bezoeker onder in de wereld van de 
fascinerende schittering, eeuwenoude mystiek en hedendaagse technologie. 
 
Het mondiale karakter en de diepmenselijke emoties rond diamant door de eeuwen heen 
vormen de leidraad voor de thematische ontwikkeling van het diamantverhaal.  Een ver-
haal van gewone mensen en speciale gebeurtenissen die als het ware gecondenseerd 
worden in de diamantgeschiedenis in de Provincie Antwerpen : diamantbewerking en vak-
manschap in de Kempen en diamanthandel en verkoop in de stad. 

Diamantmuseum Antwerpen
Rik Dillen (*)
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De betrokkenheid van de bezoeker bij 
dit verhaal wordt nog versterkt door de 
diamantzoektocht. Iedere bezoeker 
ontvangt bij het toegangsticket een au-
diogids en een individuele diamant-
kaart die hem/ haar interactief betrekt 
bij de zoektocht en de productie van 
zijn of haar diamant in het museum. 
Via computergestuurde terminals kan 
de bezoeker een actieve rol spelen die 
de toekomst van zijn of haar diamant 
mee bepaalt : de slijpvorm, de plaats 
van bewerken, slijpen en kloven, en in 
het geval van industriediamant de be-
werking, het verhandelen en de uitein-
delijke toepassing. 
 
De combinatie van hedendaagse 

architectuur met de nieuwste museumtechnieken rond audio, film en verlichting brengen 
het diamantverhaal tot leven.   
 
Vanaf de start op de derde verdieping wordt de bezoeker onmiddellijk geconfronteerd met 
een aantal diamantpersonages in de Vallei der Diamanten. Na het contact met de schitte-
ring van echte diamanten (o.a. de ECC- tennisraket) zet de bezoeker zijn tocht verder 
doorheen het binnenste van de aarde, onder de vulkaan om het ontstaan van diamanten 
te leren begrijpen. In het daaropvolgend geografisch verhaal rond de vindplaatsen en de 
soorten ruwe diamant ontdekt de bezoeker dan zijn of haar diamant : een ruwe diamant 
die tijdens het vervolg van het bezoek zijn plaats in het diamantverhaal krijgt. 
 
Binnen het thematisch verhaal wordt de bezoeker op elke verdieping aangetrokken door 
de schatkamer. Deze hermetisch afsluitbare ruimten met een duidelijk herkenbare archi-
tectuur vinden we op de drie museumniveaus. 
 
Verzegelbaar met zware kluisdeuren toont het dia-
mantmuseum in de schatkamers zijn waardevolle en 
unieke collectie en worden zowel historische als he-
dendaagse diamantjuwelen in de context van het 
diamantverhaal geplaatst. 
 
Maar wat is nu diamant ? In het diamantlabo test de 
bezoeker zelf waarom diamant zo apart is : hard-
heid, kleur, lichtbreking, thermische en elektrische 
geleidbaarheid, industriediamant, edelsteenkwali-
teit... Langs grote driedimensionale structuurmodel-
len en hardheidsschalen komen we op de tweede 
verdieping bij de ontginning : een multimediabeleve-
nis rond de verschillende ontginningsmethoden (van 
alluviale ontginning tot een onderaardse mijngang) 
d.m.v. ruimtevullende filmprojecties, muziek, ge-
sproken tekst, getuigenissen van personages, sfeer-
geluiden, lichteffecten, opstellingen van authentieke 
voorwerpen en sfeerobjecten.  De pipeline sluit aan 
op het geschiedenisverhaal in de schatkamer en 
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verklaart waarom mensen diamant bewerken en verhandelen.  Het is evident dat Ant-
werpen met zijn rijke geschiedenis en diamantervaring hier een centrale rol speelt. 
 
Na al deze informatie over ontstaan en handel dalen we af naar de eerste verdieping waar 
één van de belangrijkste collectiestukken - De Eendracht, een stuk industriële archeologie 
- de bezoeker confronteert met de rijke geschiedenis van de diamantbewerking. De 
Samenwerkende Maatschappij 'De Eendracht' werd in Borgerhout opgericht in 1901.  
 
De diamantslijperij was destijds één van de meest moderne fabrieken, voorzien van 
stoomaandrijving, later uitgebreid met een afdeling elektromotoren. Bij haar stichting telde 
de fabriek 268 molens verdeeld over 8 zalen. Een hoekje uit 'De Eendracht' wordt in het 
museum opgesteld. In een echt diamantbewerkeratelier, vertelt de permanent aanwezige 
bewerker over kloven, snijden en slijpen. Interactieve opstellingen rond de modernste 
diamanttechnieken (scannen van diamanten, via de computer de ideale slijpvorm bepa-
len, ...) maken het mogelijk dat de bezoeker zelf een diamant onder de loep neemt en be-
paalt op welke manier zijn of haar diamant bewerkt wordt. 
 
Na de bewerking daagt diamant de bezoekers uit om te bewijzen dat iedereen met dia-
mant te maken heeft : het oneindig aantal toepassingen van industriediamant maakt ons 
immers allemaal deelnemers aan het wereldwijde diamantverhaal. In de toekomstprojec-
ten rond geneeskunde, ruimtevaart en wetenschap in het algemeen speelt diamant im-
mers, met zijn uitzonderlijke eigenschappen, een cruciale rol. 
 
De prachtige juwelencollectie van het diamantmuseum en gerenommeerde tijdelijke ten-
toonstellingen rond diamant vormen in de laatste schatkamer het overweldigend sluitstuk 
van het bezoek. 
 
 
Het nieuwe diamantmuseum spreekt de bezoeker aan omdat het veel méér is dan het kij-
ken naar diamanten en objecten in vitrinekasten en het lezen van wetenschappelijke ach-
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tergronden.  Een bezoek aan het nieuwe Diamantmuseum wordt een zintuiglijke ervaring 
met beeld, film en geluid, waardoor de bezoeker niet enkel kijkt naar situaties, maar on-
dergedompeld wordt in de boeiende sfeer van diamant. De verschillende ontdekkingsni-
veaus laten elke individuele bezoeker toe in de gekozen taal en op eigen tempo het be-
zoek zo diepgaand te maken als hij zelf verkiest. Een concept dat niet eindigde bij de 
opening in 2002. Na de ervaringen van het eerste seizoen, 2002-2003 werd een en ander 
bijgestuurd : vooral aan het comfort van de bezoekers en het gemakkelijker raadpleeg-
baar maken van de wetenschappelijke informatie. 
 
Op gebied van de wetenschappelijke informatie verscheen in januari een gloednieuwe 
museumcatalogus van de juwelencollectie. Deze uitgave bevat een vlot leesbare tekst die 
de bezoeker wegwijs maakt in de algemene evolutie van het diamantjuweel en een 
catalogusgedeelte met een beschrijving van elk juweel. De eerste uitgave is een echte 
luxe-editie met linnen band en wordt verkocht aan de prijs van 45 euro. 
 
Om de informatie beter te ontsluiten en de bezoeker wegwijs te maken in de 
basisinformatie over diamant wordt er een lounge ingericht waar de bezoeker zich rustig 
in een zetel kan vleien en door de belangrijkste overzichtswerken kan bladeren. Voor 
diepgaander informatie kan hij in de bibliotheek terecht. 
 
Er is tevens een educatieve ruimte ingericht worden waar vanaf oktober 2003 de 
educatieve en creatieve ateliers voor jongeren doorgaan. In de loop van 2003 wordt 
vooral gewerkt aan de wetenschappelijke informatie in de computers. De eerste thema’s 
die aandacht krijgen zijn de industriediamant, de juwelencollectie, de machines en het 
gereedschap. De opstart heeft heel wat moeite gekost, maar het museum heeft tijdens de 
eerste maanden na de opening toch al zo’n 100 000 bezoekers over de vloer gehad.  De 
reacties waren over het algemeen bijzonder positief. 
 
Momenteel beschikt het 
museum over een ploeg 
van 25 mensen, van on-
derhoudspersoneel tot 
wetenschappelijk mede-
werkers, waarmee niet al-
leen de hoge museale ei-
sen kunnen ingevuld wor-
den maar waarmee het 
museum zich in de toe-
komst nog sterker kan 
manifesteren in het Ant-
werpse maatschappelijke 
leven en dat van de dia-
mantwereld in het bijzon-
der.  
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Facts and figures... 
 
Voor de renovatie van het gebouw was een budget van 3 225 000 € 
nodig, met daarbovenop nog eens 2 420 000 € voor de inrichting. Het 
werkingsbudget bedraagt meer dan 1 600 000 €. De tentoonstellings-
ruimte, toegankelijk voor het publiek, beslaat 1500 m², met nog eens 
800 m² burelen en technische ruimten. Het is de ambitie om te groei-
en tot 200 000 à 250 000 bezoekers, en het is het grootste diamant-
museum ter wereld. Het is een initiatief van de Provincie Antwerpen. 
Partners in het project zijn de Antwerpse Zoo, de Hoge Raad voor 
Diamant, de stad Antwerpen, de NMBS en diverse hotels, die o.a. 
"diamond arrangements" aanbieden. Het museum bevat een indruk-
wekkende collectie technisch materieel dat met diamant te maken 
heeft, en belangrijke collectie historische diamantjuwelen, en o.a. de 
ECC-tennis trophy. 
 
Praktische gegevens 
Diamantmuseum Provincie Antwerpen, Koningin Astridplein 19-23, 
B-2018 Antwerpen. Tel :  03 2024890,  fax : 03 2024898 
E-mail : info@diamant.provant.be 
website : http://www.diamantmuseum.be 
 
Openingstijden 
1 mei t.e.m. 31 oktober: dagelijks van 10 tot 18u 
1 november t.e.m. 30 april: dagelijks van 10 tot 17u 

Gesloten op 25 en 26 december en gedurende heel de maand januari 
 
Toegangsprijzen 
5 €, 3 € voor groepen vanaf 15 betalende personen, gratis voor jongeren onder 12. In 
2004 worden de inkomtarieven 6 € normaal tarief en 4 € reductietarief. Er zijn ook specia-
le gecombineerde tarieven met een bezoek aan de Antwerpse Zoo. Alle prijzen zijn inclu-
sief audiogids. Voor bijzondere tentoonstellingen kunnen de prijzen afwijken. 
 
Openbaar vervoer 
Trein : Centraal Station  
Tram : Metrostation Diamant (tram 2, 15) of Astrid (tram 3), tram 10 en 11 
Bus :  Station F. Rooseveltplaats of Centraal 
Station (bus 16, 17, 18, 23, 31, 32) 
NMBS B-Dagtrips in combinatie met 
Zoobezoek, andere Antwerpse musea of een 
begeleide stadswandeling (enkel voor 
groepen). Tickets zijn verkrijgbaar in alle 
NMBS-stations.  
 
Bibliotheek 
De bibliotheek bevat boeken,  tijdschriften, 
dia's, video's... over diamant.  De werken zijn 
enkel ter inzage in de leeszaal. 
Openingsuren : di - wo - do: van 9u30 tot 12u 
en van 14 tot 16u30 ;op ma en vr: enkel op 
afspraak : tel. 03 2024897 (Nico Weckx). 
Museumshop 
In de museumshop vind je boeken over 
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diamant en stijlvolle geschenken.  Elk artikel is op één of andere manier verweven met de 
wereld van de diamant. Openingsuren : idem als het museum 
 

Publiekswerking 
Inlichtingen: 03 2024891 (Tine Verhaert) 
 

Rondleidingen: 
Enkel in combinatie met een gegidste wandeling in de diamantwijk. De gids treedt op als 
gastheer/vrouw en verzorgt geen traditionele rondleiding. Elke bezoeker krijgt gratis een 
audiogids ter beschikking. Reservatie gidsen: Toerisme Antwerpen, tel.: +32 3 203 95 30. 
Prijs: 45 euro/2 uur 
 
Het Diamantmuseum is in haar eerste jaar bijzonder actief geweest, en er gingen reeds 
verschillende belangrijke tentoonstellingen door, die steevast de wereldpers haalden. Het 
museum is een bezoek alleszins meer dan waard. Alle denkbare facetten die met diamant 
te maken hebben komen aan bod : de geologie, mineralogie, ontginning, handel, bewer-
king, toepassingsgebieden, sociale aspecten van de Antwerpse diamantindustrie en-han-
del, historische aspecten, diamantjuwelen... 
 
Daarnaast organiseert het diamantmuseum geregeld lezingen, workshops en diverse an-
dere evenementen. 
 

 
Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van het Diamantmuseum-team, 

waarvoor onze beste dank, o.a. aan 
Tine Verhaert, Sabine Denissen en Bruni Hens 

Alle foto's en onderstaande tekening : copyright Diamantmuseum 
 

 
 

 
 

Het Diamantmuseum beschikt ook over een Vriendenkring Diamantmuseum. In ruil voor je 
steun en interesse word je van dichtbij betrokken bij de werking van het museum en de activi-
teiten van de Vriendenkring. Een blik achter de schermen van het museum of de Hoge Raad 
voor Diamant, diverse lezingen over onderwerpen die aansluiten bij de tentoonstellingen, 
bezoekjes aan bijzondere juwelententoonstellingen of musea, uitnodigingen voor vernissages 
van het museum... het staat allemaal op de agenda van de Vriendenkring. 
Wie geïnteresseerd is in mineralen, is zeker ook geïnteresseerd in diamant ! 
Prijzen lidmaatschap :  Individueel : 50 euro (jongeren tot 25 jaar : 25 euro) 

(een individueel lid mag altijd extra 1 bezoeker meebrengen) 
 Bedrijven: 250 euro 
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Mineraal van de maand 
carpholiet 
 

 
Koen Binnemans 
  
Alhoewel carpholiet een zeldzaam mineraal is en er wereldwijd slechts een beperkt aantal 
vindplaatsen werd aangetroffen, is het bij Belgische mineralenverzamelaars vrij goed be-
kend omwille van het carpholietvoorkomen in de mangaanafzettingen van de Liennevallei 
te Meuville. Het mineraal van deze maand is echter niet afkomstig van de Liennevallei, 
maar uit het gebied rond Wippra in het Harzgebergte (Duitsland) en meer bepaald van het 
plaatsje Piskaborn. 
 
Carpholiet werd voor het eerst beschreven in 1817 door Werner. Het werd ontdekt in de 
hydrothermale gangen van de tinmijn van Schlaggenwald (nu Horní Slavkov in de Tsjechi-
sche Republiek), waar het samen met rhodochrosiet en fluoriet voorkomt. In België is car-
pholiet bekend sinds 1878, toen De Koninck specimens vond tussen Meuville en Xhier-
fomont in de Liennevallei. Mügge beschreef in 1918 als eerste carpholiet uit het gebied 
rond Wippra in de Harz (Duitsland). De benaming ‘carpholiet’ is afgeleid van het Griekse 
‘‘ς’’ (‘karphos’) = ‘stro’, als verwijzing naar de strogele kleur van het mineraal. 
 
Typisch voor carpholiet zijn de aggregaten van parallelle vezels die in kwarts zijn ingebed. 
Omwille van deze vezelvorm doet carpholiet soms een beetje aan asbest denken, alhoe-
wel de vezelmassa’s van carpholiet veel compacter zijn en er geen individuele vezels van 
de massa kunnen worden afgepeld. De kleur varieert van strogeel (met een zweem naar 
het goudgele) over groengeel tot groen. De chemische samenstelling beïnvloedt de kleur. 
Een strogele kleur duidt op mangaanrijke carpholieten, terwijl een groene kleur typisch is 
voor ijzerrijke carpholieten. De hardheid van het mineraal varieert tussen 5 en 6 op de 
schaal van Mohs, en de relatieve massadichtheid is gelegen tussen 2,90 en 3,04. De 
streepkleur is wit tot geelachtig wit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fe-Mg carpholiet in 
situ in de Verucano 

afzetting, 
Promontorio del 

Franco, Isola del 
Giglio,Toscane, 

Italië. 
Foto en copyright 

Christophe Brunet. 
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Relicten van Fe-Mg carpholiet in kwarts. 
Verucano afzetting, Promontorio del Franco, Isola del Giglio,Toscane, Italië. Opnamen 
met de polarisatiemikroskoop. Copyright Christophe Brunet. 
 
Carpholiet kristalliseert uit in het orthorhombische kristalstelsel. Goede kristallen zijn zeer 
zeldzaam. De gele en geelgroene vezelige carpholietaggregaten hebben zulk een 
karakteristiek uitzicht, dat carpholiet maar moeilijk met een ander mineraal te verwisselen 
is.  
 
Carpholiet heeft een complexe chemische samenstelling. Chemisch zuiver carpholiet is 
een mangaanaluminiumsilicaat met hydroxylgroepen: MnAl2[(OH)4|Si2O6]. Kristalchemisch 
behoort carpholiet tot de inosilicaten. Het tweewaardige mangaan kan geheel of gedeelte-
lijk worden vervangen door andere tweewaardige ionen zoals magnesium of tweewaardig 
ijzer. Een deel van het aluminium kan voor een klein gedeelte door driewaardig ijzer wor-
den gesubstitueerd, en de hydroxylgroepen kunnen door fluoride-ionen worden vervan-
gen. De mineralen uit de carpholietgroep kunnen daarom worden voorgesteld door de al-
gemene formule (Fe2+,Mn2+,Mg)(Al,Fe3+)2[(OH,F)|Si2O6]. Bij volledige vervanging van Mn2+ 
door Fe2+ spreekt men over ferrocarpholiet en bij volledige vervanging van Mn2+ door Mg2+ 
heeft men magnesiocarpholiet. Terwijl de carpholieten van de Liennevallei in België qua 
samenstelling vrij zuivere carpholieten zijn (hoog Mn2+ gehalte), vertoont de chemische 
samenstelling van de carpholieten uit de Wipprazone een grote spreiding. De samenstel-
ling varieert van bijna zuivere carpholiet (Mn-carpholiet) tot vrij mangaanarme ferro-mag-
nesiocarpholiet. Het Mg2+ gehalte kan tot 52% van de tweewaardige ionen bedragen, ter-
wijl het minimum mangaangehalte ca. 20% van het totale (Mn2+ + Fe2+ + Mg2+) gehalte is.  
 
Ook binnenin individuele specimens treedt vaak een variatie van de chemische samen-
stelling op, in de zin dat de kernen van de kristallen mangaanrijker zijn dan de buitenkant. 
Dit betekent dat de eerder gevormde kristallen een hoger mangaangehalte vertonen dan 
de later gevormde. Minder dan 4% van het aluminiumgehalte is in deze carpholieten ver-
vangen door driewaardig ijzer.   
 
Carpholiet komt voor in hydrothermale afzettingen en metamorfe gesteenten.  
De bekendste vindplaatsen van carpholiet werden reeds vermeld: Horní Slavkov in de 
Tsjechische Republiek (typevindplaats), Meuville in de Lienne-vallei (België), en Wippra in 
het Harzgebergte (Duitsland). Voor het gebied rond Wippra, is naast Wippra zelf, vooral 
Biesenrode bekend. In Engeland komt carpholiet voor in de Carrock Mine (Caldbeck Fells, 
Cumbria), in de Hingston Down Consols Mine (Calstock, Cornwall) en in de Stenna 
Gwynn Mine (St. Stephen-in-Brannel, Cornwall). Ook gevonden in de Molinello-mijn (Val 
Graveglia, Ligurië, Italië), Monte Argentario (Toscane, Italië), in de Fukuzumi-mijn (Kyoto 
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Prefecture, Japan), Sawtooth Mountains (Boise County, Idaho, USA) en in de Peloponne-
se en op Kreta (Griekenland). 
 
Alhoewel carpholiet geen industriële toepassingen heeft, is het niet alleen voor mineralen-
verzamelaars, maar ook voor geologen van interesse. Carpholiet kan inmmers als ‘index-
mineraal’ voor metamorfe gesteenten worden gebruikt, om de druk- en temperatuursvoor-
waarden van de vorming van het desbetreffende metamorf gesteente te helpen bepalen. 
Carpholiet komt immers voor in metamorfe gesteenten die slechts aan een lage druk (1-2 
kbar) en een lage temperatuur (< 300 °C) onderworpen zijn geweest. In de metamorfe ge-
steenten is carpholiet geassocieerd met kwarts, chloritoïd, chloriet, sudoïet, granaat 
(spessartien), muscoviet, pyrrofylliet en kaolien. 
 
De stukken die worden aangeboden als mineraal van maand zijn zoals hoger vermeld van 
het gebied rond Wippra in het Oostgedeelte van de Harz (Duitsland), 1 km ten westen van 
het dorpje Piskaborn. Piskaborn is gelegen tussen Harzgerode en Mansfeld, en ligt in 
vogelvlucht 6 km ten oosten van Wippra. De carpholiet komt in dit gebied voor in een 100 
meter brede band die loopt van Vatterode bij Mansfeld (in het noordoosten), zuidelijk aan 
Wippra voorbijgaand tot Breitungen in het zuidwesten. De vindplaats is te bereiken door 
vanuit de dorpskern van Piskaborn de weg naar Gorenzen te volgen. Kort na de laatste 
woningen buigt de geasfalteerde weg naar Gorenzen links af, maar men moet rechtdoor 
de zandweg volgen (richting Friesdorf). Na ca. 600 meter neemt men rechts een zandpad 
dat naar een bosrand leidt. Carpholiet is te verzamelen  in kwartsblokken die zich aan de 
bosrand bevinden. Het gaat hier over stenen die door de landbouwers van de velden 
werden opgeraapt en langs de bosrand werden gedeponeerd. Op de velden zelf is er 
tijdens de zomerperiode wegens de begroeing niets te vinden. De specimens die worden 
aangeboden, werden verzameld tijdens excursies in 1994, 1999 en 2001.  
 
 
Carpholiet met een typisch vezelachtige structuur in kwarts. Vallée de la Haute Ubaye, Hautes 
Alpes, France. Foto en copyright Christophe Brunet. 
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Microscoopopname onder gepolari-
seerd licht van een slijpplaatje met 
Fe-Mg-carpholiet-vezels (lichtge-
kleurd) in kwarts (donker). Foto en 
copyright Christophe Brunet. 


