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mka-kalender
Vrijdag 4 maart 2005
Maandelijkse vergadering in zaal "De Drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.
Paul VANDEVELDE

Cyprus
Paul Vandevelde nam ons reeds mee naar tal van mineralogische bestemmingen ... zelfs tot in
Namibië ! Deze keer mogen we mee op virtuele trip naar Cyprus. Het Turks-Griekse-eiland is
iedereen wel gekend, maar of er ook mineralen voorkomen ? Paul ging op zoek en ... het vervolg
ziet u op de vergadering in 's Gravenwezel ! U komt toch ook ?

Vrijdag 11 maart 2005
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.
19.00 h
19.30 h

bibliotheek (open tot 20.00 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand wordt wickenburgiet van Arizona aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.
20.15 h

20.45 h

Eddy Van der Meersche

Belgische mineralen
De laatste jaren zijn er ook in België nog interessante specimens gevonden. Sommige van deze
mineralen hebben dergelijke exotische namen dat ze zelfs de "oude rotten" raar doen opkijken.
Recente analyses zorgden voor de nodige verrassingen, en wie kan die verrassingen beter in
woord én beeld brengen dan Eddy Van Der Meersche ? Mineralen van eigen bodem, dia's van
onze eigen grootmeester en de unieke sfeer van de MKA-vergaderingen (met het bezoekje aan de
bib ervoor, en een drankje erna)... Wat kan een mens nog meer verlangen ?

Omslagfoto
De allereerste editie van onze veiling in januari werd een enorm succes !
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Zaterdag 12 maart 2005
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

DE SPECTROSCOOP
Tijdens vorige vergadering werd de theorie en de praktijk van de lichtspectroscopie doorgenomen. Ook deze
vergadering gaan we weer met dit instrument aan de slag. Je kunt zelf stenen meebrengen om met de spectroscoop te bestuderen. We gaan ook weer wat in op de theorie en doen ook weer praktische ervaring op met
de aanwezige instrumenten.

Gelieve er nota van te nemen dat de bibliotheek open is tot 20:00 h
stipt, zodat onze bibliothecaris ook kan genieten van het avondprogramma. We rekenen op uw begrip en medewerking in dit verband.
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Beurzen en tentoonstellingen
11-13/3
12/3
12/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
12-13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
13/3
18-20/3

19/3

I

BOLOGNA. Palazzo dei Congressi, Piazza Costituzione 5c. 9-19 h (vr enkel "vak"-lui. Beurs.
<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com
NL AMERSFOORT. Hoevelaken. Beurs (M).
CZ PARDUBICE. Dum kultury Dukla. 7-15 h. Beurs.
B
ARLON. Hall polyvalent. 14-18/10-18 h. Beurs (M-F)
L
LUXEMBURG. Luxexpo. 10-19/10-17 h. Beurs (M-F-E), tentoonstelling fluorescentie.
<wolffjb@pt.lu>
D
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F). <gerhard.schilhabl@freenet.de>
D
GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M).
D
KÖLN. Centrum-Rathaus Gürzenich-Köln. 11-18 h. Beurs (E).
A
BADEN BEI WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. 10-17 h.
<heinz.soucek@aon.at> www.intermineralia.at
A
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
CH LA CHAUX DE FONDS/NEUCHÂTEL. Salle Polyexpo, rue des Crétêts 149. 10-18/10-17 h.
Beurs (M-F).
CH SANKT GALLEN. Kreuzbleiche-Turnhalle. 11-18/10-17 h. Beurs (M-E).
<j.nussbaumer@paus.ch>
CH ZOFINGEN. Mehrzweckhalle. Beurs (M).
F
VAL D'AURON/BOURGES (18). Collège J. Renoir, 40, rue des Fileuses. Beurs (M).
F
WITTELSHEIM. Gymnase du centre. 9-18 h. Beurs (M-F).
F
GRIGNY (69). Centre E. Brenot - Av. Waldeck Rousseau. Beurs.
D
DINGOLFING. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M).
D
DORTMUND. Museum für Naturkunde. 10-17 h. Beurs (mijnlampen). <naturkundemuseum@stadtdo.de>
D
LOLLAR (GIESSEN). Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F). <justw@web.de>
D
NÜRNBERG. Gartenstadt, Buchenschlag 1. 10-17 h. Beurs (M-F).
<mineralien.fossilienfreunde@t-online.de>
D
PORTA WESTFALICA. Museum für Bergbau, Porta Westfalica-Kleinenbremen. 10.30-17 h.
<bergbaumuseum@minden-luebbecke.de>
D
SCHÖPPENSTEDT/WOLFENBÜTTEL. Eulenspiegelhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
D
BAD WILDINGEN. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (E-M-J). <stoneandsilver@aol.com>
NL BREDA. Inslagsportcentrum. Beurs (M).
A
BRAMBERG. Gasthof Senningerbräu. Beurs.
D
HORMERSDORF. Jeugdherberg. Ruil-dag (agaat).
D
SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN. St. Wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
STUTTGART-KILLESBERG. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-galerie.de>
www.kristall-gallerie.de

NL

ZWIJNDRECHT. Beurs van Geode. Develsteincollege, Develsingel 5
10-17 h. Beurs.
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht. Tel. 0031 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl> www.geode.tk
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19-20/3
19-20/3
19-20/3
19-20/3
20/3

D
A
D
A
D

KEMPTEN/ALLGÄU. Hochland, Prälat-Götz-Str. 2. Beurs.
LEOBEN-LERCHENFELD. Pfarrheim. 9-17 h. Beurs (M). <brunokrestan@gmx.at>
ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riameyer@web.de>µ
KLOSTERNEUBURG. Babenbergerhalle. 12-17/10-17 h. Beurs (M-J-E).
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (alleen F).
<petrefacta@quelle-meyer.de>
A
LINZ. Bindermichl, Uhlandg. 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
A
SALZBURG. Universität, Hellbrunner Str. 34.Bus 3/15. 9-17 h.Beurs (M). <pabinger@sbg.at>
F
CESSON-SEVIGNE / RENNES (35). Salle Carré-Sévigné, Bvd. De Dézerseul 1. Beurs (M-F)
F
SAINT-CHAMAS (13). Salle municipale. Beurs (M-F).
F
MOULINS (03). Salle des Fêtes. Beurs (M-F-E).
CH BRUNNEN. Hotel Waldstätterhof. 13-18/10-16 h. Beurs (M).
D
EPPELHEIM. Rhein-Neckar-Halle. 9-17 h. Beurs (M). <heinrich.wernz@t-online.de>
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OBERKIRCHEN. Festhalle. 9-18 h. Beurs (ML-F).
REGENSBURG-NEUSTRAUBLING. Stadthalle. 10-17 h. Beurs.
REMCHINGEN-WILFERDINGEN. Kulturhalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
TÜBINGEN-LUSTNAU. Turnhalle. 10.30-17 h. Beurs (M-F).

B

GENT. Beurs van Nautilus vzw. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60.
10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen)
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge
Tel. 050 356985. <nautilusbeurs@yahoo.com>

26/3
26-28/3
26-28/3
27/3
28/3
2/4

CZ
A
F
D
NL
D

2-3/4

NL DEN HAAG. Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75. Beurs van
Nederlandse Lapidaristen Club
10-17 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : D. Knoester, Ravestein 32, NL-2403 JK Alphen aan de Rijn,
<beurzen@mineralennlc.nl> www.mineralennlc.nl
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BRNO. Kongresove centrum. 9-16 h. Beurs. <macalikova@kcbrno.cz>
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
MENTON (06). Palais de l'Europe, Forum de France, Av. Boyer. Beurs (M-F-J-E).
CREGLINGEN. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
GRONINGEN. Sporthal De Brug. 10-17 h. Beurs (M-F).
AUE/SACHSEN. Kreiskulturhaus. 9-16 h. Beurs (M).

NANCY. Salle des Fêtes, rue du Rhin. Beurs. <bernard.antoine6@wanadoo.fr>
MANDELIEU-LA-NAPOULE / CANNES (06). Palais des congrès Europa (A8, uitrit 40). Beurs
LIMOGES (87). Salles Blanqui (achter stadhuis). Beurs (M-F-E).
ROSENAU (68). Beurs (M). <regiopoaleomine@aol.com>
HERBORN. Bürgerhaus Herbornburg. 10-17 h. Ruil-beurs (M).
LAUSANNE. Palais de Beaulieu, hal 28. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum. 10-17 h. Beurs (M-F). <guenter@wuestenfeld.de>
KIRCHBICHL. Restaurant Strandbad. 9-16 h. Beurs (M-F).
LEHRTE/HANNOVER. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorferstrasse 16. Beurs (M-F).
<chris.gornik@t-online.de>
NL MEERSSEN. Gemeenschapshuis "De Stip", Pastoor Dom. Hexstraat 10. Ruil-beurs (MM)
<jcloutadelsing@hetnet.nl>
A
MELK. Hotel Teufner. 9-16 h. Beurs (M, géén, J).
A
AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle, Stadionstr. 12. 9-17 h. Beurs (M).
SK BRATISLAVA. Cultus-Dom kultury Ruzinov. 9-18 h. Beurs (M-F-J). <puher@fns.uniba.sk>
CZ OSTRAVA. VSB TUO, Nova knihovna. Beurs (M). <milos.duraj@vsb.cz>
CZ PLZEN. Dum kultury Inwest. Beurs. <kosikova@dk-inwest.cz>
D
SUHL. Haus der Philharmonie, Bahnhofstr. 8. 9-16 h. Beurs (M-F-J).
A
BLUDENZ. Stadtsaal, Untersteiner Str. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
S
GÖTEBORG. Frölundaborg, Friidrottens hus. 10-17 h. Beurs (M-E). <ggf_365@hotmail.com>
I
NALS. Haus der Vereine, Dr-Gregor-Gasser-Str. 10. Beurs (M).
<georg.unterrainer@rolmail.net>
A
WIEN. VHS Alsergrund, Galileigasse 8. 9-17 h. Beurs. <peter.c.huber@aon.at>
D
SAARBURG. Stadthalle. Beurs (E). <zauberwelt-orscholz@t-online.de>
CH LUZERN. Lumag-Halle Allmend. 10-17 h. Beurs (M-F).
GB CHELTENHAM. Racecourse, Freshfield Road. 10-17 h. Beurs. <info@rockngem.co.uk>
D
COBURG. Kongresshaus Rosengarten. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
MÜNSTER. Halle Münsterland, Albersloher Weg. 10-17 h. Beurs (M).
D
NEUSÄß. Stadthalle, Hauptstr. 26 10.30-17.30 h. Beurs (M). <rlaubenbacher@aol.com>
D
ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M).
NL EINDHOVEN. De Lievendaal, Lievendaalseweg 3. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
RUS SINT-PETERSBURG. Manege, 1 St-Isaaq sq. Beurs (M-F-J). <show@gemworld.ru>
CZ PRIBRAM. Dum Kultury. 7-14 h. Beurs. <marcinikova@diamo.cz>
A
VILLACH. Congress Center, Europaplatz 1. 10-17 h. Beurs (M-J). <wukonig@aon.at>
F
BOGNY-SUR-MEUSE (08). COSEC. Beurs (M-F-E).
F
PAU (64). Foire-Exposition, hall Aspe. Beurs (M-F).
FI LAHTI. Suurhalli. Lahden Kivikerho ry. Beurs. <lahden.kivikerho@phnet.fi>
HON SOPRON. Ifjusagi Központ, Erzsebet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M).
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<panminhu@informax.hu>
DILLENBURG. Stadthalle. 11-18 h. Beurs (M-E-J). <stoneandsilver@aol.com>
EGGENBURG. Stadthalle. 9-17 h.? Beurs (M-F). <tourismus@info.eggenburg.com>
LAHR. Sulzberghalle. 10-18 h. Beurs (M).
TRÖSTAU BEI WUNSIEDEL. Gaststätte Siebenstern. 10-16 h. Beurs (M).

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
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
19 maart 2005, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<www.geode.tk>

MINERANT 2005
23 en 24 april
Bouwcentrum - Antwerp Expo
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
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MKA-nieuws
Mineralenbeurs in Luxemburg

Rik Dillen

Op 12 en 13 maart 2005 vindt in
Luxemburg een mineralenbeurs
plaats in de hal van Luxexpo, op
de Kirchberg, nét ten noorden van
het stadscentrum. We wilden je
niet onthouden dat op deze beurs
een paar spectaculaire kwartskristallen uit Brazilië te zien zullen zijn,
van respectievelijk 1300 en bijna
2000 kg !
Verder zijn er de ietwat klassiekere
ingrediënten van zo'n beurs, o.a.
de tentoonstelling van een opalenverzameling, een identificatiestand
voor edelstenen, demonstraties
van het slijpen van edelstenen, filmvertoningen, en een heuse zandbak voor de kinderen
waarin ze edelstenen kunnen zoeken. Toegang van 10 tot 18 h.
Voor meer informatie kun je terecht bij
de heer Jean Wolff, Steenhaus Galerie
12, Millecheck, L-6834 Biwer
Tel. & Fax. 00352 710512
mobil : 00352 21 621 922
E-mail : wolffjb@pt.lu

WWW : http://www.agendalux.lu/news_details.asp?ID=1176&typeNews=1
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Mineraal van de maand
wickenburgiet

Rik Dillen
Deze maand brengen we nog eens een bezoekje aan de echte Far West, het typische decor van alle Lucky Luke verhalen : Arizona. Wickenburg, waar het verhaal van deze
maand zich afspeelt, ligt een kilometer of 80 ten noordwesten van Phoenix, de hoofdstad
van Arizona.
Wickenburgiet is een van de weinige phyllosilicaten met lood in de formule :
Pb3CaAl2Si10O27(H2O)3. Nog zo eentje, dat er nauw mee verwant is, is hyttsjöiet,
Pb18Ba2Ca2Mn2+2Fe3+2Si30O90Cl.6H2O. Als dat geen kluif is voor formule-liefhebbers !?
SiO4-tetraëders vormen in wickenburgiet samen met Ca-ionen een laag van ringen met 6
elementen. In een tweede, analoge laag vormen SiO4-tetraëders samen met Al04-tetraëders, 6-ringen. Deze beide lagen vormen een soort sandwich, met als beleg de Pb-ionen
en AlO6-oktaëders in netjes geordende posities. Bollebozen die hierover hun hoofd willen
breken (en hun hersenen willen pijnigen) raad ik ten zeerste aan om eens grondig het artikel van Lam en Groat (1994) te lezen (je zult er even mee zoet zijn). Zij hebben de
structuur van wickenburgiet tot in het kleinste detail beschreven.
Wickenburgiet is hexagonaal (puntgroep 6/m 2/m 2/m) met ruimtegroep P63/mmc. De
afmetingen van de elementaire cel zijn a = 8.53 Ǻ en c = 20.16 Ǻ. Per elementaire cel
moet je twee formule-eenheden (Z) rekenen, zodat uiteindelijk de eenheidscel bestaat uit
104 atomen die allemaal netjes op hun plaats zitten.
Wickenburgietkristallen. Naar S. Williams, 1968
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Wickenburgiet vormt op microschaal tabulaire kristalletjes met {0001} als basis. Naast dit
basaal {0001} vlak komen nog de pyramidevlakken {10-11} voor, en daarmee is het verhaal zowat uit. Een aantal andere vlakkenfamilies komen wel voor, maar uiterst zelden.
Soms bereiken kristalletjes een afmeting van 1.5 mm. Meestal vormt het overkorstingen
van subparallelle tot enigszins rozetachtige aggregaten of gewoon korrelige aggregaten.
Het feit dat kristallen vaak voorkomen in subparallelle aggregaatjes heeft de bepaling van
de structuur fel bemoeilijkt. Tweelingvorming werd niet waargenomen.
Ons mineraal van de maand is wit tot kleurloos, met soms een heel subtiel rozig tintje, en
kristalletjes zijn doorschijnend. Er is een duidelijke splijting volgens {0001} (da's nogal
wiedes voor een phyllosilicaat). De hardheid volgens de schaal van Mohs is 5. De densiteit is 3.88.
En nu het goeie nieuws voor de fluorescentie-fanaten : wickenburgiet fluoresceert (zwakjes) oranje-achtig onder korte-golf UV-licht (bv. 253 nm). Maar daarmee is het feest nog
niet gedaan, want sommige stukjes bevatten nog andere fluorescerende mineralen (bv.
willemiet, wat dank zij zijn groengele fluorescentie een prachtige UV-kleurencombinatie
oplevert). Enigszins verwonderlijk, omdat in dezelfde paragenese een hele rits kopermineralen voorkomen die toch niet bepaald fluorescentie-vriendelijk zijn (Cu2+-ionen staan
bekend als typische "fluorescentie-killers". Slechts één uitzondering is daarop bekend: enkele ppm Cu2+ kunnen in sfaleriet een sterke groene, blauwe, oranjegele of roodoranje
fluorescentie opwekken naargelang welk element als co-activator optreedt). Een gelukkig
toeval is het feit dat de grootste en meest complexe kristalletjes altijd vergezeld worden
van willemiet; het is juist in deze paragenese dat wickenburgiet kristallen het sterkst
fluoresceren... Christmas-tree ore, maar dan helaas een veel zwakkere variant.
Chemisch is wickenburgiet een heel stabiel mineraal : je kunt het nauwelijks of niet oplossen in sterke zuren of basen, en als je het toch in oplossing wil krijgen komt er een smeltmethode (bv. met borax en natriumcarbonaat) aan te pas.
Wickenburgiet werd ontdekt op de Potter-Cramer Claim, in de Vulture Mountains, even
ten zuiden van Wickenburg, Maricopa County, Arizona. Hoewel het in het gebied geenszins zeldzaam is (er zijn verschillende vindplaatsen van het mineraal bekend op tientallen
kilometer afstand van elkaar) werd het buiten dit gebied enkel in de naburige staat
Nevada (Fish Creek district, Eureka County)
en in Bad Ems, Nassau, Duitsland aangetroffen.
Het momenteel volledige lijstje van vindplaatsen van wickenburgiet ziet eruit als volgt :

Mohave Co.

Artillery Peak
Wickenburg
La Paz Co.
Phoenix

Dives mine

Maricopa
Co.

vindplaats van
wickenburgiet
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USA
• Arizona
o Maricopa Co. : Potter-Cramer claim dit
is de type-vindplaats) en de Moon Anchor mine, ten zuiden van Wickenburg, Maricopa County en op verschillende andere vindplaatsen in de buurt
van Wickenburg.
o La Paz Co. : Dives mine, Red Cloud
mine, Padre Kino mine, Silver District,
Trigo Mountains.
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Mohave Co. : de storthopen van een Pb-Ag-Cu prospectie in het gebied van de Artillery Peaks (met als begeleiders : luddeniet, alamosiet, shattuckiet en kwarts-XX
• Nevada
o Eureka Co. : Fish Creek district
o

Duitsland
Bad Ems, Nassau, Rheinland-Pfalz
Het materiaal waarop we je deze maand vergasten werd vele jaren geleden gevonden
door wijlen David Shannon op de type-vindplaats, de Potter-Cramer claim. Het gaat om
witte overkorstingen van kleine wickenburgiet-kristalletjes vergezeld van diverse andere
mineralen, o.a. willemiet. Verder komen op deze vindplaats nog de volgende mineralen
voor (en het is dus niet onmogelijk dat er een spoortje van voorkomt op jouw (toekomstige) stukje) : phoenicochroiet, crocoiet, duftiet, ajoiet, vauqueliniet, shattuckiet, menie en
hemihedriet.
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Doorschijnende hexagonale
wickenburgiet-kristalletjes van
Wickenburg, Maricopa Co.,
Arizona, USA. Foto Jeff
Weissman, © Tony Nikischer.
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GEO-nieuws kort
Nieuwe fluorietmijn in
Duitsland
Normaliter zou in 2006 de fluorietgroeve tussen Gehren en Langewiesen (Thüringen)
door de uitbater, Phönix Fluss- und Schwerspat Bergwerk GmbH, terug in productie genomen worden. Het voorkomen heeft een reserve van ongeveer 4.2 miljoen ton, en men
plant een jaarproductie van 60 000 ton. In de
praktijk schat men dat men aan dat tempo gedurende 30 jaar op een rendabele manier
heel zuivere fluoriet zou kunnen produceren. Fluoriet is onder andere de grondstof voor
de productie van fluorwaterstofzuur (waterstoffluoride), maar het grootste deel van de
wereld-fluorietproductie gaat toch nog altijd naar de staalindustrie. Daar wordt het gebruikt
als toevoegstof om de slaklaag, die bij de staalproductie onzuiverheden uit het vloeibare
staalbad opneemt, vloeibaarder en dus gemakkelijker behandelbaar te maken (vandaar
de triviale benaming "vloeispaat").
De laatste jaren werden in Europa meer en meer mijnen allerhande stilgelegd, niet alleen
om commerciële redenen (o.a. een toenemende druk van goedkopere productielanden,
zoals China en Namibië (met de bekende Okorusu groeve, Otjiwarongo, Otjozondjupa,
Namibië), maar ook wegens echte of vermeende milieu-problemen die in Europa op vele
plaatsen ondernemers de moed ontnemen om er nog aan te beginnen (of ermee verder te
doen). Met de nieuwste technologieën kan men, ook in Europa, die problemen beter de
baas dan vroeger, zodat er nieuwe kansen komen voor de mijnbouw. Uiteraard is de grote
vraag naar staal, die onder andere gestimuleerd wordt door het staaltekort in China, daar
niet vreemd aan. Wie weet komen er de komende jaren eindelijk eens terug wat vindplaatsen bij in Europa, en komt er een einde aan de lange reeks mijnsluitingen die we de
laatste jaren gekend hebben.
[Tip : Frank de Wit ; bron : http://www.untertage.com/forum/index.php]

Hapkeiet, een nieuw mineraal van...
de maan !
Zoals bekend kan bij een zeer zware meteoriet-impact
op de maan materiaal weggeslingerd worden. Als zo'n
brok maangesteente groot genoeg is, en in de juiste
baan terechtkomt, kan die net als andere meteorieten,
op de aarde terechtkomen. Zoiets is echt wel een toevalstreffer (letterlijk dan), en het is mogelijk dat de meteoriet eerst miljoenen jaren in de ruimte heeft
"rondgehangen". Via nauwkeurige analyses, studie van isotoopverhoudingen enzovoort
kan met enige zekerheid vaststellen of een meteoriet afkomstig is van de maan (daar zijn
al tientallen gevallen van bekend), of zelfs van mars (enkele dergelijke meteorieten zijn
bekend, o.a. de beroemde meteoriet ALH-84001, die bij de buit was die twee jaar geleden
60
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van de NASA gestolen werd en met de hulp van Axel Emmermann door de FBI kon
gerecupereerd worden). Een dergelijke maan-meteoriet, die Dhofar 280 gedoopt werd
(Dh-280), werd in april 2001 gevonden in de woestijn van Oman, Saudi-Arabisch
schiereiland. Groot was de vreugde van de onderzoekers, toen ze in die meteoriet
korreltjes ontdekten van een nieuw mineraal, met als formule Fe2Si. Alweer een verband
met de staalindustrie : een legering met bijna identiek die samenstelling wordt als
"ferrosilicium" gebruikt als toevoegstof bij de staalproductie (en wordt voor dat doel
synthetisch gemaakt).
Het nieuwe mineraal werd hapkeiet genoemd naar de onderzoeker Bruce Hapke (Universiteit van Pittsburg, hart van de Amerikaanse staalindustrie - oeps, ik moet echt iets aan
die beroepsmisvorming gaan doen), die 30 jaar geleden al beschreef hoe die verbinding
in de natuur zou kunnen gevormd worden, wellicht op basis van de synthetische productieprocessen voor ferrosilicium. Hapke ontwikkelde ook theorieën over de verwering van
gesteenten in de ruimte en op het oppervlak van de maan. Hij vermoedt dat op het maanoppervlak duizenden ton hapkeiet voorradig moet zijn (misschien een idee voor een MKAexcursie in de - helaas véél te verre - toekomst). Dergelijke mineralen ontstaan, onder
vacuüm, door de impact van micrometeorieten op het maanoppervlak. Wanneer daarbij
FeO en SiO2 vrijkomt - je moet je dit hele proces voorstellen op microschaal - dan kunnen
die oxiden thermisch dissociëren, en recombineren tot een Fe-Si-legering, waarbij een
minuscule hoeveelheid zuurstof vrijkomt.
En het feest bleef maar doorgaan, want bij nader toezien bleken nog twee andere, gelijkaardige nieuwe mineralen aanwezig te zijn, namelijk FeSi en FeSi2. Denk nu niet dat je
vlug een "prachtig" hapkeiet-specimen voor je collectie zult kunnen bemachtigen. Het gaat
om korreltjes van 2 tot 30 µm in een Fe-Ni-fase.
[Rik Dillen]

Bronnen
http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2003/pdf/1818.pdf - Lunar and Planetary Sciencef
Anand, M., Taylor, L. A., Nazarov, M. A., Shu, J., Mao H.-K., and Hemley, R. J. (2004) Space
weathering on airless planetary bodies: clues from the lunar mineral hapkeite. Proceedings
of the National Academy of Sciences, v. 101, no. 18, p. 6847-6851

Panasquiera (Portugal)
gesloten
De bij verzamelaars welbekende groeve
van Panasquiera, Portugal, werd in
1995 al eens gesloten en daarna weer
geopend, maar dit jaar werd ze voor
onbepaalde tijd stilgelegd, en dat zal
wellicht zo blijven tot de wolfraamprijzen
weer de hoogte ingaan. De huidige uitbaters hebben deze beslissing wellicht
genomen om zich beter te kunnen toeleggen op haar core-business, de
goudwinning. Panasquiera is vooral beroemd om de prachtige wolframiet-kristallen die er
gevonden werden, naast prachtige specimens van talrijke andere mineralen, onder
andere fluorapatiet, sideriet, arsenopyriet, calciet. Het ziet ernaar uit dat we van die mijn in
de nabije toekomst niets meer moeten verwachten.
[Bron : Forbes.com (2 april 2004), Foto : Frank de Wit]
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Misdadige mineralen-"verzamelaars" actief

Rik Dillen

Op jacht naar prachtige strontianietkristallen beginnen "verzamelaars" die naam niet
waardig stilaan naar ontoelaatbare, zelfs misdadige methodes te grijpen. In de magnesietgroeve in Oberdorf, Tragössertal, Bruck/mur, Steiermark, Oostenrijk werd al sinds 1997
vastgesteld dat verzamelaars geregeld springstof gebruikten op hun zoektocht naar mineralen. Ze gingen alsmaar driester te werk. In de zomer van 2004 maakten ze met een
explosie 3 tot 5 ton gesteente vrij met explosieven. Daardoor brachten ze aanzienlijke
schade toe aan de groeve. Stalen toegangshekken, zware poorten en dito ketens met
hangsloten konden de dieven niet tegenhouden. Het spreekt voor zich dat op die manier
de toekomst van het mineralen verzamelen door "normale" verzamelaars alweer flink op
de helling wordt gezet, en we veroordelen die werkwijze natuurlijk uitdrukkelijk.

Jay Lininger overleden

Rik Dillen

Op 18 oktober 2004 overleed Jay Linninger, een bekend Amerikaans mineralenverzamelaar,
die vooral bekend werd als uitgever van een tijdschrift dat enig was in zijn soort, "Matrix", dat
uitsluitend handelde over de geschiedenis van het verzamelen van mineralen. Wat er nu met
dat tijdschrift gaat gebeuren is niet duidelijk. Zijn weduwe tracht een overnemer te vinden.

Een kleverig probleem

Rik Dillen

Bij het monteren van mineralen in Jousi-doosjes worden alle denkbare hechtingsmiddelen
gebruikt. En als je dan zulke specimens los wenst te bewaren, dus niet gemonteerd, is het
soms een groot probleem om de restanten kit van het specimen te verwijderen.
De beste methode is het grootste stuk kit van het specimen te trekken, er een bolletje van
te maken tussen je vingers, en dat bolletje kit herhaaldelijk stevig in het gebied van de
restanten te drukken. Beetje bij beetje blijven de restjes dan hopelijk in het bolletje kleven,
tot alles verwijderd is. Die klus wordt heel moeilijk als er in het "gebied" veel spleetjes en
putjes aanwezig zijn, en de uitvoerbaarheid hangt ook af van de consistentie van de kit in
kwestie. Slechte kit verliest namelijk na een tijd zijn cohesie.
Als het niet lukt kun je best beginnen schrapen met een mes, eventueel onder de stereomicroscoop. Sommige soorten kit laten ook sporen olie-achtige restproducten achter op
poreuze oppervlakken, en dan zit er niets anders op dan die poreuze oppervlakken helemaal weg te schrapen. Wanneer je oplosmiddelen gebruikt (xyleen, thinner...) moet je
echt wel oppassen, niet alleen voor je gezondheid (schadelijke dampen), maar ook voor je
specimen : het oplosmiddel moet volkomen zuiver zijn, want anders riskeer je dat restanten olie opgelost in het solvent in je poreuze matrix dringen, en dat je dan de rommel helemaal niet meer kunt verwijderen. Nog erger wordt het wanneer de oorspronkelijke bezitter siliconen-montage kit heeft gebruikt, of lijm en a fortiori zogenaamde "warme lijm".
Goede raad : gebruik zo weinig mogelijk kit en andere spullen, en als je het toch doet, gebruik dan de allerbeste, vetvrije kit die je kun vinden. Gebruik nooit lijm of siliconenpasta !
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Veiling 2005

Rik Dillen
Begin 2004 legde Herwig Pelckmans de idee op tafel om een MKA-veiling te organiseren.
Het was eens wat nieuws, en we wisten van geen kanten of het initiatief succes zou hebben
of niet. Zouden er voldoende loten aangeboden worden ? Zouden er voldoende mensen
belangstelling hebben voor de veiling ? En zouden die dan nog geld meebrengen ook ?
Onder het motto "wie niets doet kan niets verkeerd doen" dachten we dat we dan maar beter
iets verkeerds konden doen, en het licht werd op groen gezet.
En licht, groen en zo... dat wees natuurlijk direct naar fluorescerende Axel. Een rekbaar team
werd samengesteld (deze techniek werd reeds vaak succesrijk toegepast bij de MKA), en we
gingen met zijn allen aan de slag. Er werd beraadslaagd over hoe het allemaal in zijn werk
zou gaan. Toen alles zowat in de plooien begon te vallen werden de taken "verdeeld" : naar
schatting 90 % voor Axel en 10 % voor de anderen. Dat heb je als de meerderheid van een
team ervan overtuigd is dat één team-lid het best geschikt is voor bijna alle taken...
Hoe dan ook, er werd via de MKA-website, de discussielijst E-min en Geonieuws enige ruchtbaarheid gegeven aan het initiatief, en alle leden konden loten aanbrengen voor de verkoop.
En wat bleek, toch wel tegen de verwachtingen in ? We moesten ons noodgedwongen zeer
strikt houden aan de afsluitdatum voor het inschrijven van loten. Het aantal aangeboden
loten oversteeg namelijk enorm het quotum dat als haalbaar gesteld was, namelijk een
honderdtal loten.
Van alle loten werd een digitale foto gemaakt (Axel ging zelfs bij twee leden die niet over een
digitale camera beschikten aan huis fotograferen om die klus te klaren), zodat men op de
website een goed zicht had op de koopwaar. Het werd, nét zoals de bedoeling was, een bont
allegaartje van mineralen, gesteenten, boeken, kalenders, parafernalia, apparaten,
accessoires, gereedschap...
Het geheel werd echt met een wetenschappelijke precisie voorbereid, want tussen het bin-
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nenkomen van de eerste loten om 19 h en het moment
dat de laatste persoon de
deur achter zich dichttrok
mochten maar 4 uur
verlopen. Een hele opgave !
Axel had dan ook niets aan
het toeval overgelaten, en
had op voorhand een stuk
of 8 vrijwilligers aangeduid
die elk een precies omschreven taak toebedeeld
kregen : veilingmeester
(Axel uiteraard), klerk, toners, wegdragers, afleveraars, afrekenaars, controleurs, enfin, noem het op en het was voorzien. Heel de financiële rompslomp was
samengebald in een Excell spreadsheet, voorzien van de nodige macro's, zodat letterlijk in
enkele seconden na het einde van de veiling alle gegevens konden berekend en afgedrukt
worden. Omdat de mensen achteraan ook alles goed zouden kunnen volgen was ook een
Powerpoint presentatie voorbereid met beelden van elk lot.
Alle loten waren uitgestald rond 19.15, en het werd al gauw een drukte van jewelste. Tientallen potentiële kopers onderwierpen de koopwaar aan een grondige controle, noteerden geheimzinnige tekens in een uit Geonieuws gefotokopieerde lijst en gaven vooral niet te enthousiast te kennen dat ze een of ander lot absoluut wilden bemachtigen.
En om 20 h stipt was het zover : veilingmeester Axel haalde zijn hamer boven, Rik zijn wijsvinger en de toners het eerste lot. Bij het publiek begon het eerst wat aarzelend. Het was een
troost dat sommige kopers begrepen dat het niet alleen voor hen, maar ook voor de veilingmeester de eerste keer was.
Maar al gauw sloeg de veilingkoorts toe, en begon iedereen op leven en dood te bieden.
Iedereen had op vertoon van de MKA-lidkaart een genummerde kaart gekregen waarmee
kon geboden worden. Klein technisch Excell-probleempje : na enkele loten bleek dat de
spreadsheet op mysterieuze wijze elk kopernummer met één eenheid verhoogde, zodat telkens moest toegewezen
worden aan bv. "nummer
152 min één". Maar ook
dat heeft Christel, die de
PC bevrouwde, niet uit
haar lood kunnen slaan.
Het leek echt soms wel
op een veiling bij Christy's of zo : "Eénmaal 50 €
voor de meneer daar met
het hemd... tweemaal 50
€ voor de meneer met
het hemd... driemaal 50
€ voor de meneer met
het hemd... da's dan 150
€... proficiat, meneer met
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het hemd". Op de duur durfde
niemand nog aan zijn oor krabben, hoe zeer het ook jeukte. En
wat op echte veilingen ook vaak
gebeurt : de oorspronkelijke
vraagprijs wordt niet gehaald, de
veilingmeester
stelt
achtereenvolgens lagere vraagprijzen voor, en men begint uiteindelijk bij de helft van de vraagprijs. En dan slaat de hebbesmicrobe toe : gestaag wordt de
prijs weer opgedreven, om uiteindelijk toch een heel stuk boven de vraagprijs uit te komen.
Efficiënt was het soms niet,
maar wel best grappig.
Soms gingen er drie, vier kaartjes tegelijk de hoogte in, en dan hadden we ogen te kort om
goed uit te maken wie de laatste was (want op een veiling geldt maar al te zeer : de laatsten
zullen de eersten zijn !). Op de duur kende ook iedereen het tijdsverloop tussen het heffen
van de hamer, en het neerkomen ervan, om nog nét het kaartje omhoog te steken als de
hamer ongeveer 3 cm van de tafel was. Op de duur werd het echt een fanatieke sport...
Er werd stevig doorgeboden, en de geboden bedragen schommelden tussen 2 en 500 €
(waarvan steeds 10 %, in enkele gevallen 100 %, voor de MKA-kas). Vooral een hele reeks
zware polijst- slijp en facetteermachines geraakten niet verkocht, maar het overgrote deel van
de aangeboden loten vond een koper. In totaal werd voor ongeveer 2500 € verkocht. Het
materiaal was afkomstig van 9 verkopers, en 28 personen hebben uiteindelijk een of meer
loten aangekocht. Er was één schriftelijk bod dat, zoals gebruikelijk, in strikte geheimhouding
door de veilingmeester werd uitgebracht. Op een belangrijk lot werd zelfs telefonisch
geboden door een anonieme bieder. Bijna écht, zou je zeggen !
Ook het afwerken van de veiling verliep bijzonder vlot, efficiënt en gedisciplineerd : na een
uurtje was alles (in beide richtingen) betaald en waren alle loten uitgedeeld, zonder één enkel
administratief of financieel foutje. Onze veilingmeester-organisator verdient daarvoor een
dikke proficiat ! Iedereen die erbij was zal het bevestigen : de afwezigen hadden écht
ongelijk. Dit was een hele avond puur genieten. Besluit : volgend jaar (in februari) wéér van
dat !
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