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MKA-kalender 
 

 

Uitzonderlijk is er in mei 
GEEN vergadering in 's Gravenwezel 

 
Vrijdag 13 mei 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 bibliotheek (open tot 20.00 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand wordt coalingiet van California aangeboden. Meer details 
hierover vindt U elders in dit nummer.  
 

Marc Lambrechts 
 Digitale fotografie - Fossielen fotograferen" 

20.15 h  
 
 
 
 
 
Ongetwijfeld vraagt u zich bij een dergelijke titel af : "Wat nu, gaat de MKA de verkeerde toer op?"  
Niets is minder waar, uiteraard blijven we boven alles een club van mineralenliefhebbers. Het toeval wil echter 
dat nog niet zo lang geleden in de geologische kring Tellus een voordracht werd gegeven die zó interessant 
was, dat we Marc Lambrechts onmiddellijk gevraagd hebben om zijn verhaal ook eens voor onze clubleden te 
komen doen. Dus zal Marc samen met ons nog eens kort de basisbegrippen van de klassieke fotografie 
overlopen, om al snel te komen tot hét eigenlijke onderwerp van die avond : digitale fotografie. Gezien de 
spreker een fossielenverzamelaar is, zijn nagenoeg al zijn fotomodellen uiteraard ...fossielen. Dat kan de pret 
echter niet drukken, want Marc heeft ook voor ons tal van tips en truks en weetjes in petto! Heeft u een digitaal 
fototoestel of overweegt u de aanschaf ervan? Of zweert u bij de "klassieke fotografie"? In beide (lees "alle") 
gevallen is deze avond niet te missen ! 
 
 

 Zaterdag 14 mei 2005 

 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Programma 
Op deze vergadering bespreken we meerdere korte onderwerpen. Wie vragen heeft kan 
ze vooraf even e-mailen of doorbellen naar Paul Tambuyser. 
 
 
Omslagfoto
Celestietkristallen, Machow zwavelmijn, Tarnobrzeg, Krakau, Polen. Foto Axel Emmermann. 
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Zaterdag 4 juni 2005 

 

 
Gezellig samenzijn in 's Gravenwezel 
 
Zoals elk jaar gaat ook in 2005 ons gezellig samenzijn weer door, maar deze keer in het lokaal 
waar we vergaderen, namelijk "De Drie Rozen" in 's Gravenwezel, op zaterdag 4 juni 2005. Op het 
menu staat 
 
 

aperitief van het huis 
entrecôte garni met frietjes 

nagerecht 
 
De prijs bedraagt 20 €, dranken niet inbegrepen. Er is voor de liefhebbers rode en witte wijn voor-
zien, evenals de gewone bieren, frisdranken, koffie en thee. We hebben ook een rondleiding door 
het museum met gids aan 1 € per persoon voor wie geïnteresseerd is. We beginnen de rondleiding 
om 18 h, en ze duurt ongeveer anderhalf uur. Aan plaats is er geen gebrek; we kunnen bij mooi 
weer buiten eten, anders in de grote zaal. 
Graag voor 20 mei inschrijven bij Herman Reynders, Paul Van hee of Miel Danneels. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

MKA-nieuws 
 
MKA Bibliotheek - Jeugdherberg Etienne Mans  
 
 

Gelieve er nota van te nemen dat de bibliotheek open is tot 20:00 h 
stipt, zodat onze bibliothecaris ook kan genieten van het avondpro-
gramma. We rekenen op uw begrip en medewerking in dit verband. 

 
Vorig jaar las ik in Geonieuws dat Mon, de bibliothecaris, een helper zocht. Ik was nét en-
kele maanden op brugpensioen, had nog wel iets (vrije) tijd en zag hier wel iets in. Een 
kleine 20 jaar reeds was ik een regelmatig bezoeker van de MKA bibliotheek, wel een 
beetje een boekenworm, en met zo een vriendelijke en behulpzame mens als Mon sprak 
me dat wel aan. Mon reageerde direct positief op mijn vraag of hij mijn hulp zag zitten en 
voor ik het goed en wel doorhad sprak Mon al van “een probleem als je het volgende 
maand alleen moet rooien?”  Het uitlenen en ontvangen van de boeken dat zou wel gaan. 
 
De volgende maanden had Mon steevast enkele dozen bij met fiches, dubbels, allerhande 
administratie, stafkaarten, enz. Maandelijks enkel decimeters nieuwe boeken en tijd-
schriften om in te schrijven en van de nodige stempels te voorzien. Dit alles door Mon 
voorzien van een perfect tot in de puntjes afgewerkt overzicht en verduidelijking. Snel had 
ik het door dat Mon het helemaal zag zitten om de taak van bibliothecaris van de MKA, 
welke hij op een schitterende wijze jaren lang gedaan heeft, aan mij door te geven. Ik 
hoop dat ik alle MKA leden binnen afzienbare tijd even goed kan verder helpen als ze be-
paalde literatuur nodig hebben. 
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Omdat ik toch bijna een generatie jonger ben dan Mon en reeds vele jaren heb kunnen 
genieten van al het moois als PC, Databases, Xls, e-mail, internet (voor al diegenen die 
nog niet op pensioen zijn, geen bezwaar als je de iets of wat sarcastische ondertoon laat 
primeren) houden we nu alle bibliotheek informatie maandelijks up to date in een Access 
Database die al een aantal jaren door onze secretaris regelmatig werd bijgewerkt.  
 
Zoals ik hiervoor al vermeldde zie ik maandelijks enkele decimeter nieuwe tijdschriften en 
boeken waarop de MKA geabonneerd is tot bij mij komen. Dit nog aangevuld met 
regelmatige schenkingen en je komt snel tot 1 a 2 meter boeken die jaarlijks een plaatsje 
moeten vinden in de overvolle bibliotheek.  Na elke vergadering moeten we weer 
proberen om alle boeken en tijdschriften overzichtelijk in de kasten te krijgen, en dat is 
geen lachertje voor iemand zonder ervaring. Voor Mon was dat geen probleem, want die 
vond de boeken met zijn ogen dicht.  
 
Ik heb daarom een extra label op de boeken aangebracht en een herschikking van de 
boeken in een aantal kasten doorgevoerd. De boeken zijn nu ingedeeld in een 15 onder-
werpen en aan de binnenzijde van de kastdeurtjes staat aangegeven welke onderwerpen 
er in welke kastjes zitten. Hierna volg een lijst van de verschillende onderwerpen met een 
korte verduidelijking. 
 

Label Aantal Omschrijving onderwerp 
AL 24 Allerlei, wat we niet in een andere groep konden indelen. 

AV 63 Andere Vindplaatsen, niet Europese vindplaatsen, op de labels volgt na AV de land-
aanduiding, bvb AV AU voor Boeken met info over Australische vindplaatsen.  

BV 33 Belgische vindplaatsen 
ED 37 Edelsteenkunde en edelstenen of sieraden 

EV 241 Europese vindplaatsen, met op de label aanduiding van het land indien mogelijk, bvb EV 
DE voor Duitse vindplaatsen 

FL 6 Fluorescentie 
FM 8 Fotografie en Microscopie 
GE 95 Geologie, gesteenten 
MB 10 Mijnbouw 
MI 116 Mineralen, vooral de minder gedetailleerde informatie over een of meerdere mineralen 
MK 166 Mineralogie en Kristallografie en de meer gedetailleerde informatie over mineralen 
MU 12 Musea 
SC 19 Scheikunde 
TB 7 Tentoonstellingen en beurzen 
TL 10 Tijdschriften en literatuur 

 
In vele gevallen laat een boek zich echter niet zomaar indelen in een van de bovenstaan-
de groepen en je zal dan ook regelmatig op een boek een langere afkorting zoals MK GE 
(Mineralogie, Kristallografie maar ook Geologie) of  MI ED (Mineralen en een deel typisch 
edelstenen) terugvinden. 
 
Op de MKA website kan je nagaan welke boeken en tijdschriften beschikbaar zijn. Zie 
MKA-bibliotheek (http://www.minerant.org/MKA/bibliotheek.html) en Links-downloadpa-
gina (http://www.minerant.org/MKA/download.html).  
 
Om plaats vrij te maken hebben we eveneens een 40 tal oudere, weinig of niet geraad-
pleegde tijdschriften, waarvan we in de meeste gevallen maar enkele exemplaren heb-
ben, verwijderd. Van sommige boeken waren verschillende exemplaren, oudere uitgaven, 
of versies in verschillende talen aanwezig. Deze zijn eveneens verwijderd.  
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Hiermee hoop ik dat de bibliotheek een ietsje overzichtelijker geworden is, in elk geval is 
het voor mij een stuk eenvoudiger nu om alles iets of wat gerangschikt te krijgen en te 
houden. 
 
Alle verdere voorstellen om de bibliotheek voor alle MKA leden aantrekkelijker te maken 
zijn natuurlijk van harte welkom.  
  
 
  

Veiling - versie 2006 Axel Emmermann 
 
 

Naar aloude gewoonte (sinds vorig jaar), wordt rond de jaarwisseling weer een veiling 
gehouden. Om een en ander soepel te laten verlopen is het van het grootste belang onze 
leden op tijd in en voor te lichten. Doordat wij gebonden zijn aan de regels van de jeugd-
herberg, is de duur van onze veiling beperkt tot drie uur, maximum drie uur en een half. 
D.w.z. dat al uw machtig interessante aanbiedingen binnen deze korte tijdspanne moeten 
geveild kunnen worden, afgezien dan nog van alle administratieve en organisatorische 
beslommeringen. 
 
Na het zomerreces, waarschijnlijk september, zal iedereen de kans krijgen om zich in te 
schrijven om aan de verkoop deel te nemen. Het is dus kwestie om nu reeds kelders, zol-
ders, garages en dergelijke uit te pluizen opzoek naar verkoopbare items. In vergelijking 
met de veiling van vorig jaar zullen enkele zaken anders georganiseerd worden. Een aan-
tal kleinere items van dezelfde verkoper zullen gebundeld worden tot een groter lot. Op 
die manier verliezen we minder tijd en kunnen dus meer verkopers aan bod komen. Twin-
tig kalenders met mineraal foto's zullen dus niet langer stuk per stuk verkocht worden 
maar als één lot. 
 
Waarschijnlijk zal het veiling reglement op nog meer punten worden aangepast. Meer 
daarover in de Geonieuws(en) in de herfst. Het belangrijkste is dat u uw verkoopbare 
items op tijd aanmeldt. Probeer zo mogelijk ook een foto (digitale) te bezorgen bij het in-
schrijven. 
 
 

Mineralogische reizen naar Polen Rik Dillen 
 
 

Zoals reeds in het oktobernummer aangekondigd worden in Zuidwest Polen combinaties 
aangeboden van verblijf en mineralen-zoektochten. De meeste periodes zijn volgeboekt 
(we vernamen dat er ten minste een stuk of 4 Geonieuws-lezers bij zijn !), maar nieuw is 
dat je ook voor slechts twee dagen kunt boeken, en speciale arrangementen zijn mogelijk 
op afspraak. Wil je meer inlichtingen ? Neem dan rechtstreeks contact op met Dieuwke 
Brejwo via <brejwo@planet.nl>. 

Na het overlijden van een iemand die heel zijn leven intensief zelf verzameld heeft is 
een omvangrijke verzameling te koop. Het gaat vooral om eigen vondsten van fos-
sielen, artefacten en gesteenten (geen mineralen). Belangstellenden nemen rechts-
treeks contact op met Eddy en Martine Meulemans, tel. 0477-201843, e-mail 
<eddymartine@versateladsl.be>. Foto's van de verzameling zijn beschikbaar via 
<rik.dillen@skynet.be> 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
20-22/5 D LUDWIGSHAFEN. Friedrich-Ebert-Halle. 11-20/10-18/10-17 h. Beurs (munten en M). 

<info@mmm-ludwigshafen.de>  www.mmm-ludwigshafen.de 
21/5 D CHEMNITZ. Kulturkaufhaus Tietz, Moritzstr. 20. 10-16 h. Beurs (M). <urban-mineralien-

messen@t-online.de> 
21/5 A JUDENBURG. Veranstaltungszentrum, Kaserngasse 18-20. Beurs (M). 
21/5 D DATTELN. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M).  
21-22/5 F BLAGNAC (31). Salle polyvalente du Ramiers. Beurs (M-F). 
21-22/5 F MONTCEAU-LES-MINES (71). L'Embarcadère, quai Jules-Chagot. Beurs (M-F). 
21-22/5 D DEIDESHEIM.  Stadthalle. 10-17/9-17 h. Beurs (M). <service@mineralien-und-fossilien.de>, 

www.pfaelzer-mineralienboerse.de
21-22/5 D ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
21-22/5 I GIUSSANO (MI). Wedstrijd goudpannen. 

http://www.gmlmilano.it/pagine/giussano_ricerca%20_oro.htm 
22/5 D FREUDENSTADT. Turn- und Festhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <ofmineral@aol.com> 
22/5 D WUPPERTAL-ELBERFELD. Kleingartenanlagen "In der Stöcken". 10-17 h. Ruil-beurs. 

<frank.hoehle@telebel.de> 
22/5 I RHO (MI). Beurs (M-F-J-E). Contacteer G. Garavaglia op 0039 2 9309427 
22/5 I SOAVE (VR).  Palazzo municipale, via G. Camuzzoni 8. Ruil_beurs. <r_ pellizzaro@libero.it> 

http://members.xoom.it/gmsvr
27-29/5 I VERONA. Beurs (M-F). <zoist@tin.it> www.veronamineralshow.com
28/5 D KOBLENZ. Rhein-Mosel-Halle. Beurs (M-E). < zauberwelt-orscholz@t-online.de> 
28-29/5 F SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques-Brel, av. Saint-Hubert, (havenkwartier) 
28-29/5 D MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J). 
28-29/5 D SONTHOFEN. Haus Oberallgäu. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).  
29/5 NL VENLO. Venlonapaviljoen, Hogeweg. 10-17 h. <h.rayer@planet.nl>  www.rayer-minerals.com
2-4/6 I RIO MARINA (LI-ELBA). Beurs (M). <info@parcominelba.it>  www.parcominelba.it
3-7/6 JAP TOKYO. <tima@ro.bek-koame.ne.jp>  
4/6 A WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
4/6 D WILNSDORF. Festhalle. 9-16 h. Beurs (mijnlampen-beurs).  
5/6 A WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum. 9-16 h. Beurs (M). 
5/6 D THALE/HARZ. Mehrzweckhalle. 10-16 h. Beurs (M). < boerse@bodetal.net> 
4-5/6 I GENOVA. Cotone Congressi, Porto Antico. 9.30-20.30/9.30-19.30 h. Beurs (M-F-E). < 

genovamineralshow@libero.it > www.webmineral shop.com/genova.htm
11-12/6 S KOPPARBERG. Gillersklack (2 km van centrum, in open lucht). 9-17/9-15 h. 
11/6 SL TRNAVA. Zapadoslovenske muzeum v Trnave. 9-17. <permonik@stones.sk>   www. 

permonik.stones.sk 
11/6 CZ JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs (M-F-J-E).  
11/6 D EHRENFRIEDERSDORF. Saal der Zinnerz GmbH, Sauberg 1. 
11-12/6 D HOF/SAALE. Freiheitshalle Hof. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <mwalter159080534 @aol.com> 
11-12/6 GB NEWCASTLE-UPON-TYNE. Racecourse, High Gosford Park. 10-17 h. Beurs. < 

info@rockngem.co.uk> 
11-12/6 I PISA. Loggia dei Banchi, Piazza XX Settembre. Beurs en kampioenschap goudpannen. 

<ggpp@comune.pisa.it> www.comune.pisa.it/ggpp/welcome.htm
12/6 A VORDERNBERG. Barbarasaal. 9-17 h. Beurs (M). 
12/6 D FREISEN. Bruchwaldhalle. 9-17 h. Beurs (M). <holgerschroeck@web.de> 
16/6 RUS SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall Manege, 1 St.-Isaac sq. 
17-19/6 F ENSISHEIM. Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Meteorieten-beurs. < z.gabelica@uha.fr. 

www.ville-ensisheim.fr> 
18/6 D FREIBERG/SACHSEN. Heubner-Halle, Dörnerzaunstrasse. 9-17 h. Beurs (M). 

<mineralienfreunde@web.de> 
18-19/6 GB SUNBURY-ON-THAMES. Kempton Park Racecourse, Staines Road East (A308). 10-17 h. 

Beurs. < info@rockngem.co.uk> 
23-26/6 F SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Centrum. 9-19 h. Beurs. <michel.schwab@evhr.net>  

wwweuromineral.fr
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En hier zijn alvast enkele beursdata voor het najaar : 
 
10-11/9 B BRUSSEL 
30/10 NL AMSTERDAM 
5-6/11 B LIEGE 
12-13/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL 
19/11 NL ZWIJNDRECHT 
20/11 B BERCHEM 
 
In het volgende nummer van Geonieuws krijg je een volledig overzicht van alle vakantiebeurzen. Wil je deze 

informatie sneller ? Vraag dan een (gratis) abonnement aan op Geonieuws-preview, een 
"enkel-tekst"-versie die je per e-mail wordt toegestuurd (bestaand meestal 100 à 200 kB) 
ongeveer een maand voor het gedrukte exemplaar in je brievenbus valt. Een e-mailtje volstaat 
naar <geonieuws@minerant.org> 

 
Nog een paar web-tips :  
 
Voor een volledig overzicht van de Amerikaanse beurzen kun je terecht op 
• http://www.lapidaryjournal.com/cal1.cfm en 
• http://www.rockngem.com/showdates/showdates.shtml 
 
Europese beurzen : 
• Internationaal : http://www.minerant.org/mka/beurzeneu.html 
• Duitsland + Europa : http://www.lapis.de/ 
• Duitsland + Europa : http://www.mineralien-welt.de/html/borsen.html 
• Scandinavië : http://www.geonord.org/shows/ 
• Italië : http://www.gmlmilano.it/pagine/Manifestazioni.htm#mag 

 

• Nederland : http://www.mineralen.com/ 
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Tijdschriften 
 
 
* ROCKS AND MINERALS 79(5), 10.04 
 
300-312  The 2003 reopening of the Amber Room, 

Tsarskoye Selo, near St. Petersburg, Russia 
316-324  Zeolites and associated minerals of the 
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var. amazonite ; twinned datolite from Dal'ne-
gorsk, Primorskiy Kray, Russia ; hiddenite and 
emerald vein, Hiddenite, NC ; diopside from the 
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351-352  X-ray diffraction (XRD) 
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Mineraal van de maand 
Coalingiet 
 
 

Rik Dillen 
 
 
Geloof het of niet, maar dit is het 226ste artikel over een "mineraal-van-de-maand" in 
Geonieuws. Coalingiet is de naam, en dit carbonaat is verre familie van o.a. hydrotalkiet. 
Om je even te laten kennismaken met de familie : 
 
hydrotalkiet-groep manasseiet-groep 
hydrotalkiet Mg6Al2(CO3)(OH)16.4H2O manasseiet Mg6Al2(CO3)(OH)16.4H2O 
stichtiet Mg6Cr3+

2(CO3)(OH)16.4H2O barbertoniet Mg6Cr3+
2(CO3)(OH)16.4H2O 

pyroauriet Mg6Fe3+
2(CO3)(OH)16.4H2O brugnatelliet Mg6Fe3+(CO3)(OH)16.4H2O 

  sjögreniet Mg6Fe3+
2(CO3)(OH)16.4H2O

desautelsiet Mg6Mn3+
2(CO3)(OH)16.4H2O   

takoviet Ni6Al2(CO3,OH)(OH)16.4H2O   
reevesiet Ni6Fe3+

2(CO3)(OH)16.4H2O   
comblainiet Ni6Co3+

2(CO3)(OH)16.4H2O   
coalingiet Mg10Fe3+

2(CO3)(OH)24.2H2O   
 
Reeds op het eerste gezicht zie je dat dit nauw verwante mineralen moeten zijn. Het 
twee-waardige Mg kan gewoonweg vervangen worden door twee-waardige nikkel-ionen, 
en als drie-waardige kationen komen naast Al ook Cr, Fe, Mn en Co voor. Merk op dat Mn 
en Co in de mineralogie niet zo vaak in driewaardige toestand voorkomen ! 
 
Coalingiet is, net als de andere leden van de hydrotalkiet-groep, opgebouwd uit bruciet-
achtige laagjes // (0001) (die bestaan uit octaëders met de twee- en driewaardige katio-
nen), met daartussen lagen met watermoleculen en de nodige carbonaat- en hydroxyl-
anionen om de neutraliteit te verzekeren. De twee- en driewaardige kationen in de bruciet-
achtige laagjes zijn willekeurig verdeeld over de laag. Het verschil tussen de hydrotalkiet-
groep en de manasseiet-groep zit in een klein hoekje : de sequentie van de lagen is ver-
schillend. Maar daardoor verandert wel de symmetrie van de mineraalgroepen. De mine-
ralen van de manasseietgroep hebben een roosterparameter c in de buurt van 15 à 16 Ǻ. 
De roosterparameter C is voor de mineralen van de manasseiet-groep is véél groter : rond 
de 23 Ǻ en voor coalingiet zelfs 37 Ǻ !  
 
Om het geheel voor de onderzoekers lekker moeilijk te maken heft de natuur de laagjes in 
deze structuur veel vrijheid gegeven, en de afwisseling van de stapeling van de lagen in 
een coalingietkristal is dan ook verre van regelmatig, en zit vol fouten. 
 
De complete set van roosterparameters ziet eruit als volgt : a = 3.12 Ǻ, c = 37.4 Ǻ, Z = 
1/2.  
 
Coalingiet komt voor als onregelmatige plaatjes of korrels tot 0.2 mm, vergroeid met hy-
drotalciet en pyroauriet of bruciet, en vormt meestal fijne heel fijne overkorstingen op ser-
pentijn. Soms worden ook eerder vezelachtige aggregaatjes waargenomen tot 5 mm lang. 
Ook dat gedrag van coalingiet is weeral helemaal analoog met bruciet : ook bruciet  
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Bruciet-achtige lagen waartus-
sen laagjes zitten (donkere 
pijlen) met watermoleculen en 
carbonaat- en hydroxylanionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komt zowel voor als plaatjes dan als vezels (vezels tot een halve meter lang - uit Canada - 
waren vele jaren geleden al eens het mineraal van de maand). 
 
De splijting is perfect volgens {0001}, en een andere splijtingsrichting vormt hier een hoek 
van 45° mee.  Coalingiet is bijzonder zacht (1 à 2 in de schaal van Mohs), en heft een 
densiteit van ongeveer 2.3. Coalingiet vertoont een bijzonder typisch goudbruine kleur 
met een harsachtige glans, die je bijna niet met andere mineralen kunt verwarren. 
 
Coalingiet wordt typisch gevormd bij de verwering van ijzer-rijke bruciet aanwezig in ser-
pentijn, en ook als dunne adertjes in serpentiniet in ultramafische complexen. 
 
De type-vindplaats is de New Idria serpentiniet, gelegen op de grens tussen Fresno en 
San Benito County in California, Verenigde Staten, op een kilometer of vijftig ten noord-
westen van Coalinga. En meteen is duidelijk waarvan de naam coalingiet afkomstig is. 
Het gaat om een vrij grote serpentinietafzetting : ongeveer 8 X 25 km. De serpentijn is 
sinds bijna 150 jaar bekend, maar men begon zich er pas serieus voor te interesseren 
toen in de jaren vijftig het plaatselijk rijkelijk voorkomen van asbest bekend werd [Munro 
R., 1962]. Dat asbest werd ontgonnen in de KCAC mine (beter bekend als Union Carbide 
Asbestos mine), ongeveer een kilometer ten westen van de beroemde Benitoite Gem 
mine. Bijna heel de afzetting bestaat uit serpentijn-achtige mineralen, met als 
begeleidende mineralen bruciet, magnetiet, chromiet, calciet en uvaroviet. 
 
Opvallend is het verschil tussen onverweerd asbest dat uit de diepere lagen komt (groen-
grijs) en verweerd asbest van het oppervlak, dat door ijzer(hydrox)yden roodbruin ge-
kleurd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brucietkristallen tot 80 cm lang 

(!) van de Jeffrey mine, 
Asbestos, Québec, Canada. 
Dit was het mineraal van de 

maand in maart 1980. 
Veldbreedte ongeveer 8 cm. 

Foto en verzameling Rik Dillen. 

 
Geonieuws 30(5), mei 2005  99 



  

C 

B S 

Coalingiet (C) met bruciet (B) op ser-
pentijn (S).  55 km ten NW van Coa-
linga, Fresno County, California, USA 
(type-vindplaats). 
Veldbreedte 2 cm. 
Foto Rik Dillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De serpentijnmassa is voor het grootste gedeelte echt vezelachtig, waarbij de vezels met 
het blote oog herkenbaar zijn, maar plaatselijk bevinden zich nog brokken tot enkele 
kubieke meter van de oorspronkelijke, zeer massieve serpentijn. Coalingiet komt over het 
ganse oppervlak van de serpentijnmassa voor, tot op een diepte van pakweg 10 meter. 
De coalingiet is er altijd vergroeid met hydrotalkiet en pyroauriet, en is vergezeld van 
spierwitte artiniet en hydromagnesiet. De artiniet komt voor als mooie, witte naaldjes tot 
een paar mm lang. Hydromagnesiet vormt eerder wat massieve, witte concreties. 
Plaatselijk bevat de serpentijn tot 25 % hydromagnesiet. 
 
De coalingiet-laagjes zijn altijd sterk verontreinigd door de andere begeleiders, wat de 
oorspronkelijke studie ten zeerste bemoeilijkt heeft. Het bepalen van de chemische 
samenstelling was dan ook een huzarenstuk. Een onderzoeker heeft wekenlang onder de 
microscoop met de hand korreltjes geselecteerd tot hij een paar honderd milligram bij 
elkaar had. Maar ook dat soort monsters was niet zuiver genoeg voor een betrouwbare 
chemische analyse, en er moest dan ook via het Si-gehalte van het monster gecorrigeerd 
worden voor het aanwezige asbest en serpentijn. Voor alle andere karakterisatie-
technieken die op de eerste coalingietmonsters werden losgelaten (XRD, FTIR, DTA, 
TGA) verwijzen we naar de literatuur (Mumpton et al., 1965). 
 
Het feit dat op de plaatsen waar veel coalingiet voorkomt bijna geen bruciet voorkomt wijst 
al in de richting van coalingiet dat gevormd wordt door verwering van het oorspronkelijk 
aanwezige bruciet. Dat de verwering in geologische termen bijzonder vlot en snel verloopt 
wordt wel aangetoond door het feit dat een monster, waarin de onderzoekers via X-
stralendiffractometrie enkel serpentijn en bruciet hadden aangetoond, na verloop van een 
aantal maanden minder bruciet bevatte, maar wel een in die periode ontstane 
hoeveelheid coalingiet. 
Deze en diverse andere waarnemingen en metingen hebben aangetoond dat coalingiet 
wel degelijk ontstaat door de oxidatie van ijzerhoudende bruciet in aanwezigheid van 
koolstofdioxide en water. Je zou de reactie als volgt kunnen opschrijven : 
 

Mg10Fe2+
2
 (OH)24 + ½ O2 + CO2  + 2H2O    Mg10Fe3+

2(CO3)(OH)24.2H2O 
of 

ijzerhoudend bruciet + zuurstof (lucht) + koolzuurgas + water  coalingiet
 
Coalingiet is een vrij zeldzaam mineraal. We zetten de belangrijkste vindplaatsen op een 
rijtje : 
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Geografische situering van Coalinga, California, type-vindplaats 
van coalingiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• USA :  55 km ten NW van Coalinga, Fresno County, California (type-vindplaats) [Mumpton F., 
Jaffe H. en Thompson C., 1965] ; Rockville, Travilah en Rockville Crushed Stone quarry, 
Rockville, Montgomery Co., Maryland ; Cedar Hill quarry, Lancaster Co., Pennsylvania ; 
Richmond Co., Staten Island Borough, New York City, New York. 

• CANADA :  Muskox intrusie, Coppermine River gebied, Northwest Territories 
• GROOT-BRITTANNIË : Hagdale, Unst, Shetland Islands, Schotland 
• ITALIË : Montjovet, Piedmont ; Rocca di Castellaccio, Val Torreggio, Val Malenco ; Viggiu in 

Rete, Varese, Lombardia ; Arrestra Quarry, Cogoleto, Genova Province, Liguria 
• OOSTENRIJK :  Preg, Kraubath, Leoben, Steiermark 
• RUSLAND : Tagil massief, Oeral 
• JAPAN : Ashiki, Kumamoto Prefecture [Fujimoto M., 1984] 
• AUSTRALIA : Woodsreef, Barraba, New South Wales, Australia [Hamilton J., Beermann E., 

1982] 
 
Het is merkwaardig om te zien dat coalingietspecimens van al deze vindplaatsen 
ontzettend op elkaar lijken, inclusief de paragenese. Dat coalingiet in België nog nooit 
werd aangetroffen had je natuurlijk al verwacht… 
 
De specimens die deze maand worden aangeboden komen van de type-vindplaats, de 
Union Carbide Asbestos mine (New Idria serpentiniet), 55 km ten NW van Coalinga, net 
op de grens tussen Fresno County (fresnoiet !) en San Benito County (benitoiet !), 
California. Op deze serpentijnspecimens kun je naast het typische brons-goud-bruine 
coalingiet (dat altijd pyroauriet en hydrotalkiet bevat) ook bruciet (wit, plaatvormig of 
massief) en/of wat artiniet (witte naaldjes) aantreffen. 
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Tucson 2005 
Een dubbelverhaal 
 

 
We geven hier het verhaal weer van twee onafhankelijke (hoewel…) waarnemers, die 
Tucson 2005 elk op hun manier beleefd hebben. Legende van de foto's : achteraan het 
artikel. 
 

René Hofkens 
 
In oktober 2004 rinkelde op een avond de telefoon : "René, ga je mee naar Tucson ?". 
Het antwoord liet niet op zich wachten. Samen met de Jos, Werner en Peter waren we in 
februari alweer op weg naar het mineralen-paradijs [NVDR : eigenlijk was de gestelde 
vraag een domme vraag, of eerder een retorische vraag… desgevraagd ga je NATUUR-
LIJK mee naar Tucson]. 
 
Delta-Airlines zou ons erheen vliegen, van Zaventem naar Atlanta en zo naar Phoenix. 
Een flinke monovolume van National/Alamo zou ons vergezellen tijdens onze zoektocht in 
Tucson. Het vliegtuigticket heen en terug en huur auto voor 10 dagen kostten dank zij de 
goedkope dollar en de concurrentie ongeveer 560 € per persoon. 
 
De tocht naar Tucson duurde wel eventjes 27 uur. Het begon al met drie uren wachten in 
het vliegtuig op de luchthaven in Zaventem. De piloot wilde niet vertrekken wegens een 
defect aan de fuelmeter. Via de kortste route de Atlantische Oceaan oversteken was er 
niet bij. De piloot wilde steeds zo snel mogelijk een vliegveld bereiken in geval hij zonder 
kerosine zou vallen. Zo hebben we de sneeuwvelden van Schotland, Groenland, Canada 
en het noorden van de Verenigde Staten gezien. Wij lagen om 7.00 h ’s anderendaags ‘s 
morgens Belgische tijd in ons bed in Casa Grande. Wegens 8 uur tijdsverschil (ongeveer 
11000 km) was dat 11.00 h ’s avonds local time. Dat stond garant voor een ferme jet-lag; 
5 nachten lang werd ik telkens om 4.00 h ‘s morgens wakker. 
 
Smuggler’s Inn – Clarion-hotel-Ramada-Limited 
 
De nieuwe locaties liggen behoorlijk ver van de I-10 : de eerste locatie op 30 min autorij-
den van het centrum, het Clarion-hotel op 15 min en de Ramada op “gaan”-afstand. Ook 
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met de shuttle–service 
kun je deze locaties 
bereiken. We hadden 
er wel wat moeite 
mee; blijkbaar vraagt 
elke verandering wat 
aanpassing. Vele 
exposanten van de 
vroegere Executive 
Inn waren verhuisd 
naar de Clarion en de 
Smuggler’s. In deze 
laatste zaten vooral 
Russen en Chinezen, 
elk in een aparte vleu-
gel rond eenzelfde 
prachtige binnentuin. 
Sommige gasten lagen er te zonnen en te zwemmen. Wij waren natuurlijk enkel uit op 
betaalbare mineralen. Niet zo eenvoudig. Toch vonden wij groene, doorzichtige vivianiet-
kristallen op matrix uit Bolivia. Jos vond er prachtige paars-doorschijnende fluoriet-
kristallen op matrix uit China. 

3 

  
In de Clarion ontmoetten we onze vrienden uit Zuid-Afrika. Ook Pieter de Bruyn uit Kuru-
man was er. Wij hebben bij hem tijdens de MKA-reis naar Namibia tevergeefs aangeklopt. 
Deze man spreekt perfect Nederlands met een Afrikaanse tongval. De exposanten kloe-
gen over het gebrek aan bezoekers, en daarom zijn velen van plan volgend jaar terug 
naar de Executive Inn te verhuizen. Daar was alleen het gelijkvloers bezet. De ball-room 
was nog steeds afgesloten wegens verfraaiingswerken. De sfeer in de Executive Inn was 
wel een beetje zoek. In de inkomhal stond onze Belgische vriend Henri met zijn Congole-
se mineralen. 
 
Op de 2 nieuwe locaties kon je prachtige mineralen vinden maar de prijs is ook navenant. 
Een van de laatste dagen hebben wij de Sabina-canyon bezocht (http://www.Sabinoca 
nyon.com/) en nadien in de onmiddellijke nabijheid de Westward Look Resort. Daar kan je 
werkelijk prachtige specimens vinden tegen torenhoge prijzen. Ook de prijzen van de 
hotelkamers swingen er de pan uit.  
 
De strip en andere locaties 
 
Evenwijdig met de Interstate 10 bevinden zich een vijftal hotels en motels waar "minerals, 
fossils and gems" te vinden zijn (er staat ook veel “rommel”). Iets noordelijker bevindt zich 
de Ramada-Limited. 
 
Deze 6 locaties werden aan een grondig onderzoek onderworpen. De doelstellingen van 
de reisgezellen verschilden wel maar de eerste dagen zouden wij toch vooral besteden 
aan fossielen die op de strip overal te vinden zijn. Het Innsuites Hotel is niet aan de strip 
gelegen, maar is ongetwijfeld de beste plaats voor fossielen.  
 
Wij dus op zoek naar de Wyoming-vissen her en der verspreid over de strip. Ook het 
Florida-materiaal uit het eoceen en het mioceen kwamen we regelmatig tegen; het was 
een kwestie van noteren en vergelijken, het onderhandelen volgde dan later wel. 
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Deze keer vonden wij ook 
prachtige topaas-kristallen 
uit Thomas Range Utah 
met en zonder bixbyiet-
kristallen op de topaas; 
spijtig genoeg ontbrak bij 
de meeste de matrix. Ik 
waardeer ten zeerste kris-
tallen op matrix. Toch moet 
Thomas Range een ge-
weldige vindplaats zijn. In 
de Executive Inn vonden 
we prachtige calciet-kristal-
len in de bivalve mercene-
ria permagna afkomstig 
van de Rucks’ Pit in Fort 
Drum (Florida, USA). De 

schelp is geheel of gedeeltelijk vervangen door calciet-kristallen. Ze fluoresceren en 
fosforesceren geel-groen. We bezochten ook de locaties op het Electric Park (prachtige 
spectroliet tegen een schappelijke prijs). 

44  

 
Zoals altijd doken wij ook de "Gem & Jewelry Exchange" binnen. Deze laatste beurs is erg 
attractief voor de juwelen en de edelsteentjes. Je ziet dat een of ander juweeltje er ook 
nog bij kan. We denken natuurlijk aan Valentijn ! 
 
 
De twee veilingen 
 
Mike,een vriend van Peter organiseert telkens in Tucson een of twee veilingen. Deze 
worden aangekondigd via het internet. Op 7 februari startte de eerste in het Double Tree 
Hotel at Reid Park. Tachtig loten werden te koop aangeboden. Het goedkoopste lot was 
een fluoriet-kwarts specimen (14x10x3.5 cm) uit Ruijing, Jangixi-provincie,China. Het ging 
weg voor 50 dollar. De twee duurste loten haalden 500 dollar : cobaltiet (7.5x5.0x5.5 cm) 
uit Hakansboda, Lindesberg,  Zweden en een wulfeniet (7.0x5.0x3.0 cm) uit de Red Cloud 
Mine, La Paz Co,AZ, USA. 
 
Dinsdagavond 8 februari werden er 241 specimens geveild. Hier waren de prijzen heel 
wat lager. Men ging van 25 dollar tot 600 dollar, met een asymmetrische Gauss-curve met 
een staart naar links. Het specimen van 600 dollar was azuriet (12x7.5x6.0 cm) uit 
Chessy-les-Mines, Rhône-Alpes, France. Het werd beschreven als "a grand old French 
classic". Sommige Chinese mineralen gingen daar duurder dan op de locaties van de 
exposanten. Rare jongens, die Amerikanen. We mogen niet vergeten te vermelden dat de 
241 specimens geselecteerd waren uit de verzameling van Arnold Goldstein. De naam 
zegt al genoeg. De twee veilingen waren knap en vlot georganiseerd, en best 
vergelijkbaar met onze MKA-veiling van januari laatstleden [NVDR : Axel, ben je wakker ? 
Dit is een compliment !]. 
 
De Main-Show 
 
En dan bezochten we natuurlijk met ons vieren de Main-Show in het Tucson Convention 
Center. Het opende zijn deuren op 10 februari, een van ons laatste dagen in Tucson. 
Ondertussen zouden we nog kunnen uitweiden over Duck die in Oklahoma artefacten 
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zoekt, over de prijs van 
prachtige toermalijn-kristal-
len op matrix uit Brazilië, 
over vuur-agaat en vuur-
opaal uit Mexico, over de 
etentjes samen met de 
Amerikanen en de Zuid-
Afrikanen, over de afschu-
welijk geslepen kwarts-pun-
ten, over…, maar aan alles 
komt een einde (soms ge-
lukkig maar) [NVDR : René 
denkt bij dat laatste aan zijn 
portemonnee] 
 
Ook op de Main Show waren de Vlamingen weer verzameld : Georges Claeys, Herwig 
Pelckmans en Willy Israël stonden er te pronken met een stand. Deze keer stonden in de 
kastjes de Chinese mineralen te schitteren. In China hebben ze prachtige mineralen, 
zoals bijvoorbeeld hun wereldberoemde fluorieten. 

5

 
We hebben daar de hele dag rondgesnuffeld en nog een en ander gekocht. Onze koffers 
zaten toch weer vol zeker !? Als afsluiter kon de Main-Show wel tellen. Voldaan trokken 
we donderdagavond naar Casa Grande : einde van een vermoeiende maar boeiende 
mineralen en fossielen-reis. 
 
De terugtocht verliep heel wat vlotter dan de heenreis. Dit keer “aangename” controles. 
Onze koffers werden gescand, maar niet geopend. In Zaventem waren alle koffers erbij, 
wat niet het geval was in Phoenix op de heenreis. Jos heeft een nacht “zonder” moeten 
slapen; zijn koffers waren in Atlanta blijven staan. Zo zie je maar : alles kan en niets moet. 
Zoals altijd stond men ons op te wachten in Zaventem : de douane verwelkomde ons met 
slaperige ogen en de familie met een wakkere handdruk en zoen. Onze Tucson–reis, 
versie 2005, was weer ten einde. Good-bye Arizona. 
 

Herwig Pelckmans 
 
Reeds enkele jaren heb ik het geluk om "de beurs van Tucson" te mogen beleven. Zij die 
er ooit al geweest zijn, weten dat dit een totaalspektakel is, waar je je als mineralenlief-
hebber dan ook TOTAAL uit de bol kan laten gaan...  Beeld je in, niet één, maar tientallen 
motels en tenten; geen tientallen maar honderden ruimten gevuld met mineralen; 
miljoenen specimens, nagenoeg elk uur van de dag, elke dag van de week, meer dan 
twee weken lang, liggen op jou te wachten ! Zowel de conditie van je ogen als die van je 
zelfdiscipline worden voortdurend op de proef gesteld, en als die laatste niet optimaal is, 
voel je dat ook heel snel aan de conditie van je portefeuille ☺. 
 
Gezien het énorme aanbod, is het onmogelijk om een volledig beeld te krijgen van "de 
beurs" (1). Daarvoor ontbreekt gewoon de tijd. Echte koopjes zijn net zoals mooie liedjes 
snel voorbij, en vermits je onmogelijk overal tegelijk kan zijn, komt een portie geluk steeds 
van pas. Enige kennis van "de markt" in het bijzonder en mineralen in het algemeen is 
zeker geen overbodige luxe. Ook wat meer weten van (de meeste van) de honderden 
dealers is een pluspunt. Uiteindelijk wil je toch zoveel mogelijk mineraal voor je geld, en 
als je enkele dealers verder een nagenoeg identiek specimen vindt voor een 
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tiende van wat jij juist betaald hebt, dan 
voelt dat niet lekker... Het vergt dan ook 
de nodige inspanningen om elk jaar weer 
interessante specimens te vinden, en ge-
zien de prijsevolutie van pakweg de 
laatste 5 jaar, mag je gerust van een 
"kunst" beginnen spreken ! 

6 

Ook dit jaar had ik dus het voorrecht om 
enkele weken in Tucson te mogen spen-
deren (2). Deze keer had ik wat meer be-
wegingsvrijheid dan vorig jaar, toen ik na-
genoeg de hele tijd doorbracht met het 
helpen van een mineralendealer. Op zich 
een unieke ervaring, maar toch niet zo 
ideaal om veel van de steentjes van de 
andere handelaars te zien te krijgen, ver-
mits je de hele tijd in die ene motelkamer 
slijt... Dus besloot ik vorig jaar om het "de 
volgende Tucson" (3) anders aan te pak-
ken, en dat bleek achteraf bekeken een 
goede beslissing. Maar laten we niet te 
hard van stapel lopen en eerst even pro-
beren "de nieuwe chaos van Tucson" te 
schetsen ... 

 
2005 Zou de geschiedenis ingaan als het jaar van de vernieuwing en van de verdeeld-
heid, want beursorganisator Marty Zinn had niet minder dan 3 nieuwe beurslocaties uit 
zijn organisatorische mouw geschud : 
• het Clarion Hotel, 102 N. Alvernon Way, 
• de Ramada Limited, 665 N. Freeway, 
• de Smuggler's Inn, 6350 East Speedway. 
 
Die nieuwe beurslocaties hadden in feite alles te maken met de uitbater van de Executive 
Inn, die de "samenwerking" met Marty dit jaar niet meer zag zitten en besloten had om 
zélf in zijn motel een mineralenbeurs te organiseren. De dealers werden dus voor de 
keuze gesteld: meegaan met Marty naar een nieuwe locatie, of ter plekke blijven en zien 
of de "nieuwe" beurs (op de oude, vertrouwde plek) het zou doen... Pikant detail is wel dat 
Marty nagenoeg alle belangrijke Mineral Shows in de Verenigde Staten organiseert, dus 
niet alleen die van Tucson, maar ook Denver, West Coast, East Coast, enz. De meeste 
handelaars waren dan ook niet echt geneigd om tegen de stroom in te zwemmen, ze 
behielden immers graag hun standplaatsen op die andere beurzen ! Sommige dealers 
kozen zelfs voor de optie van twee kamers : één in elk "kamp" (met uiteraard ook telkens 
het bijhorend prijskaartje voor de kamer én de beursorganisatie)! 
 
Het was dus afwachten en wennen, zowel voor de handelaars als voor de bezoekers. De 
nieuwe shows waren niet zo moeilijk te vinden, maar wel afgelegen ten opzichte van de 
Executive Inn en de Inn Suites (nog een beurslocatie van Marty Zinn). Als je weet dat je 
op nog geen 5 minuten van de Executive Inn naar de Inn Suites rijdt, dan is 30 minuten 
om van de Inn Suites naar de Smuggler's Inn te rijden wel erg lang. Gelukkig lag de Clari-
on Inn, een andere nieuwe show van Marty Zinn, min of meer in dezelfde richting, op een 
kleine 20 minuten van de Inn Suites. Het viel wel op, dat in het meer prestigieuze Clarion 
Hotel, de "betere (voornamelijk Amerikaanse) dealers" te vinden waren, terwijl de verder 
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afgelegen Smuggler's Inn toevallig bevolkt werd door voornamelijk Chinese en Russische 
handelaars.  
De Ramada Limited, net naast de autosnelweg gelegen, is een motel dat de vorige jaren 
reeds dealers huisvestte, maar dan niet onder de vleugels van Marty Zinn. Ook dit jaar 
vond je hier een mix van mineralen, fossielen, rommel, lapidary, junk, bouwpakketten van 
echte, recente skeletten (de man verkocht ook echte mensenschedels !), nog meer rom-
mel, enz... Eén firma was blijkbaar dé invoerder van de typische Braziliaanse amethyst-
geodes, en dat viel echt wel op. Langs de gehele toegangsweg naar het motel, over een 
afstand van zeker 100 meter, stonden de grootste geodes nog in hun kratten, zij aan zij, 
een indrukwekkend zicht (zie foto) ! 
 
De meeste bezoekers vonden dat de Smuggler's Inn véél aangenamer en overzichtelijker 
was om te bezoeken dan de Clarion Inn. Alle kamers waren immers vlot te bereiken 
vanuit de binnentuin, die smaakvol was ingericht, met centraal een grote vijver en een 
jacuzzi. De Clarion Inn was daarentegen eerder een toonbeeld van vergane glorie, dat 
bleek onder andere uit de toestand van de publieke toiletten ! Hotels van deze keten zijn 
meestal zeer luxueus en modern, maar dit hotel was een uitzondering op de regel. Veel 
handelaars waren vorig jaar reeds akkoord gegaan met de verhuis, toen ze hoorden dat 
ze naar een Clarion gingen. Hun teleurstelling was dan ook groot, toen ze dit jaar ter 
plekke kwamen. Het gebouw werd door enkele handelaars zelfs vergeleken met een 
gevangenis (er zijn inderdaad tralies voor de ramen van alle kamers op het gelijkvloers). 
Voor velen bleek het ook een ware doolhof te zijn, absoluut niet overzichtelijk. Vooral de 
ballroom-dealers waren moeilijk te vinden, iets waar Willy Israël zeker van kan 
meespreken. Er werd door iedereen aardig wat afgepraat over het wel en wee van al die 
nieuwe locaties. 
 
Maar laat ons het eerst nog even hebben over enkele andere dingen die het verblijf in 
Tucson aangenaam maken. Deze stad is, 
gezien haar ligging, gezegend met een 
woestijnklimaat. Vermits je echter op zo'n 
600 m hoogte zit, kan het er 's morgens en 
's avonds toch wel behoorlijk fris zijn, zeker 
in februari. Nachtvorst is zeker niet uitgeslo-
ten (waar is de tijd dat ik in Tucson 's mor-
gens uit mijn tent kroop, die wit was van de 
rijp ?). En in de woestijn regent het natuur-
lijk af en toe ook wel eens. Dit jaar hadden 
ze eindelijk weer eens deftige winterregens, 
na een droogteperiode van zo'n 10 jaar! Dat 
had natuurlijk zijn invloed op de planten-
groei, die langzaam op gang begon te ko-
men. Hier en daar begonnen de wilde bloe-
men zich te laten zien, en tegen het einde 
van de shows waren de woestijnen her-
schapen tot reusachtige, kleurrijke weiden, 
een streling voor het oog ! Wat een contrast 
met de alles verschroeiende hitte, het stof 
en het uitgedroogde, vergeelde onkruid tij-
dens de zomer ! De regens gingen natuurlijk 
gepaard met vrij veel bewolkte dagen, re-
latief lage temperaturen en een kille wind. 
Maar áls de zon door de wolken brak, klom 7
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het kwik snel tot een aangename 20°C, en dan denk je natuurlijk ... aahh, dát is Tucson, 
zo zou het altijd mogen zijn... 
 
Een ander aspect van Tucson, waar ik elk jaar weer naar uitkijk, zijn de diverse internatio-
nale restaurants die deze grootstad rijk is. Ook al kunnen we als Belgen zeker niet klagen 
wat het aanbod in eigen land betreft, toch zijn hier een aantal eethuisjes die gewoon hun 
gelijke niet kennen. Wie beweert dat ze in Amerika geen eetcultuur hebben, en dat je er 
alleen maar hamburgers en ketchup vindt, loopt dus een beetje achter. Eén van mijn 
favorieten is La Salsa, met ter plekke gemaakte burrito's (= tortilla's gevuld met dagverse 
ingrediënten zoals kip, sla, scampi, avocado, enz...) in combinatie met salsa-chips en 
meer dan 10 verschillende kakelverse salsa-sauzen (waaronder het verrukkelijke mango-
salsa met stukjes verse mango, mmm-mmm, záálig). Of heeft u liever Thais, met maaltijd-
soepen die zo geraffineerd gekruid zijn, dat het net is alsof een virtuoos uw smaakpapillen 
bespeelt. Of Mexicaans, met heerlijke guacamole, quesadilla's, fajitas, en tal van andere 
exotisch klinkende en smakende gerechten ? Mis zeker ook de Indische restaurants niet, 
of de Vietnamese, of de diverse Chinese keukens, of de Italianen, of... Verdorie, het water 
loopt me weer in de mond bij de gedachte alleen al. 
 
Hoe zat het echter met de mineralen? Wel, de vraag die iedereen aan iedereen tot verve-
lens toe stelt in Tucson, is: "What's new ?". Op zich is daar niets mee mis, natuurlijk, tenzij 
je in uitersten gaat vervallen. Heel wat mensen zijn immers zodanig gedreven, dat ze en-
kel op zoek zijn naar wat "dit jaar voor de allereerste keer ergens gevonden werd". Ook al 
zijn de specimens van een betere kwaliteit dan vroeger, ook al gaat het om een nieuw lot 
van een zeldzaam mineraal, als het niet écht nieuw is, is het voor hen per definitie de 
moeite van het kijken niet waard. Anderzijds worden dergelijke nieuwe vondsten met het 
jaar zeldzamer, en vooral, duurder.  
 
Nooit eerder gezien, nooit eerder te koop aangeboden, met het blote oog goed zichtbaar, 
soms zelfs vrij mooi, en mineralogisch gezien best interessant, waren dit jaar bijvoorbeeld 
de 1 à 2 mm grote, lichtpaarse fluorietoctaëders, ingesloten in kleurloze, vrij matte, maar 
goed gevormde kwartskristallen, van Miandrivazo, Fianarantsoa Provincie, Madagascar. 
Er was een ruim aanbod van kleinere tot behoorlijk grote kristallen, die slechts één pro-
bleem hadden : de handelaar wist zeer goed dat hij de enige was die deze specimens 
aanbood, én dat ze nieuw waren. Alle specimens werden dan ook verkocht ... per gram ! 
Ooit al eens een kwartskristal gewogen ? Het kristal dat ik had uitgekozen, woog na de 
vermenigvuldiging zó zwaar door (4), dat mijn portefeuille gewoon dienst weigerde ! Sorry, 
dan mag het nog nieuw en interessant en (...zelf in te vullen...) zijn, ergens moet je als 
mineralenhandelaar toch realistisch blijven... Enfin, te oordelen naar de inhoud van zijn 
kamer op het einde van de beurs, was ik zeker niet de enige die zijn prijzen sterk 

overdreven vond. Wedden dat zijn spe-
cimens volgend jaar goedkoper geworden 
zijn ? Ze zijn dan immers ook niet meer zo 
nieuw... 

8 

 
Als er één mineraal opviel ten opzichte 
van de vorige jaren, dan was het voor mij 
wel brookiet. Specimens van deze poly-
morf van rutiel (en anataas) zijn altijd al re-
latief zeldzaam geweest, maar deze Tuc-
son leek het net alsof heel wat handelaars 
de moeite hadden genomen om er enkele 
mee te brengen ! Mooie kristallen van dit 

 
108  Geonieuws 30(5), mei 2005 



mineraal, meestal gekend onder de vorm van de klassieke "zandlopers", zijn niet alleen 
zeer broos, ze zitten meestal ook op een keiharde matrix, wat het bergen en het transport 
van de specimens des te moeilijker maakt. Dat bleek eens te meer toen één van de 
handelaars me de restanten toonde van wat "thuis" nog een prachtspecimen was 
geweest. Een transportongelukje dat de man zo'n 1000 dollar armer maakte... Gelukkig 
waren zijn andere brookieten toen nog betaalbaar, en na wat palaveren was het mijn 
beurt om me af te vragen hoe ik in godsnaam zo'n broos geval heelhuids in België ging 
krijgen (zeker als je weet dat het luchthavenpersoneel in de US sinds 9/11 alle bagage vrij 
hardhandig aanpakt)...  
 
Tijdens mijn gesprek was ook gebleken dat niet alleen de man, maar ook zijn vrouw 
aardig wat wisten te vertellen over hun koopwaar, en dat maakt het bekijken en het 
genieten van de uitgestalde specimens natuurlijk oneindig veel boeiender. Ik had dit 
koppel niet eerder ontmoet, maar toen het spreekwoordelijke ijs gebroken was, kreeg ik 
zelfs dingen te zien die (nog) niet uitgestald waren. Op zo'n momenten vliegt de tijd 
gewoon voorbij (het is een publiek geheim dat de tijd sowieso veel sneller gaat tijdens de 
beurs van Tucson) [NVDR : een gevolg van de (zeer) speciale relativiteitstheorie]. 
Keerzijde van de medaille, is dat het steeds moeilijker werd om al dat lekkers, waar ik 
zoveel interessante dingen over te horen kreeg, zomaar harteloos te laten liggen. De 
specimens waren immers van een behoorlijke kwaliteit én prijs, wat meestal niet het geval 
is in Tucson. Uiteindelijk zwichtte ik nog voor een kleine, maar mooie, intens blauwe 
elbaiet variëteit indicoliet van Pech, Kunar Province, Nuristan, Afghanistan, waarvan de 
topvlakken niet aangeslepen waren (in tegenstelling tot de specimens die ik enkele 
Tucsons geleden bij een andere, malafide handelaar zag). 
 
Elders in de Inn Suites zag ik prachtige rook-
kwarts van Brazilië, gaande van de normale 
prismatische kristallen tot specimens die hele-
maal niet meer leken op gewone kristallen, 
maar eerder op lange, platte "scherven" van 
rookkwarts, die bij nader toezicht toch hele-
maal samengesteld waren uit parallel ver-
groeide kristallen. In de inkom van de kamer 
lag een vrij groot specimen met prachtige kris-
tallen (zie foto), dat al verkocht was, wat me 
niet verbaasde, gezien de glans en de 
helderheid van de rookkwarts. In deze kamer 
vond ik ook apatiet, eveneens clusters van 
prismatische kristallen, meestal zó met elkaar 
vergroeid dat ze me sterk deden denken aan 
fadenkwarts ... De glans van de kristallen was 
prima, hun prijs eveneens, alleen hun bleek 
geelgroene kleur zat niet echt mee ... maar 
mineralogisch gezien waren ze té interessant 
om te laten liggen, dus koos ik de beste spe-
cimens uit de beperkte voorraad. Nadat we 
het eens werden over de prijs, werden de 
steentjes heel goed ingepakt én van een 
gedetailleerde vindplaats voorzien (Goiabeira, Minas Gerais, Brazilië); iets wat ook niet 
altijd het geval is in Tucson. 

9

 
Dé revelatie van enkele Tucsons geleden was zonder enige twijfel de pezzottaiet van 
Madagascar : het ging toen immers om een wereldprimeur van een nieuw mineraal uit de 
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beryl-groep, dat niet alleen in mooie kristallen gevonden werd, maar tevens als edelsteen 
verwerkt kon worden. Hot stuff dus, en dat hadden sommige dealers maar al te goed 
begrepen. In de hoop deze lucratieve stunt nog eens over te doen, had een handelaar dit 
jaar een nieuwe vondst van calciet van Madagascar bij. De kwaliteit van de aangeboden 
specimens was echter omgekeerd evenredig met hun prijs, zodat het dit jaar zéér rustig 
was én bleef in zijn kamer. Amerikanen mogen dan wel gewend zijn om (veel) geld op 
tafel te leggen voor een specimen, ze zijn niet zó dom dat ze waanzinnige prijzen gaan 
betalen voor middelmatig materiaal. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er ook dit 
jaar nog zoveel pezzottaiet te koop was... Te oordelen aan het aantal nu nog beschikbare 
specimens in deze kamer alleen al, is dit nieuwe mineraal blijkbaar dan toch niet zó 
zeldzaam. 
 
Nog in de Inn Suites viel mijn oog op spessartiet van de Urucum Mine bij Galilèia, Minas 
Gerais, Brazilië. Deze granaten groeiden niet uit tot de klassieke twaalfvlakkers, maar zijn 
heel grillig gevormd, soms zelfs met gaten in het kristal. Toch zijn deze specimens echte 
"floaters", volledig begrensd door kristalvlakken, en in welke richting je ze ook bekijkt, er is 
altijd wel een reeks van parallelle groeivlakjes die het licht weerkaatsen. Gezien dit 
materiaal nagenoeg "gem quality" is, zie je een prachtige, bruinrode kleur als je het licht er 
laat doorschijnen. Helaas, edelsteenkwaliteit betekent natuurlijk ook dat het gewicht de 
prijs bepaalt. Vorig jaar had ik enkel grote (en dus zeer dure) specimens gevonden. 
Gelukkig waren er dit jaar ook kleinere exemplaren, die hun best deden om er niet al te 
gewichtig uit te zien, zodat ik er uiteindelijk toch enkele mee naar huis kon nemen. 
 

Naarmate de dagen ver-
streken, vorderde ook de 
afwerking van de speciale 
displays van de diverse 
handelaars. Ook al ben ik 
geen fanatiek fossielenver-
zamelaar meer, sommige 
dingen waren echt wel 
"mind blowing"! Naast de 
afgietsels van de dinosau-
rus-schedels (Tyrannosau-
rus, Allosaurus, Velocirap-
tor...), viel dit jaar vooral 
het skelet van een Quet-
zalcoatlus op (zie foto). Dit 
"oudbollig vleermuisje" is 
(voorlopig?) het grootst 
vliegende dier ooit. Echt 
wel indrukwekkend, als je 

naast de beenderen van dit beestje staat, en kan zien dat dit vliegende reptiel (géén dino 
dus!) een spanwijdte had van zo'n 15 meter (zie foto) ! Dat is dus even groot als een 
standaard zweefvliegtuig ! Ook in de balzaal van de Inn Suites, waar dit jaar enkel 
fossielenhandelaars te vinden waren, waren indrukwekkende dingen te zien, waaronder 
een compleet en origineel skelet van een Triceratops en het schild van een fossiele 
reuzenschildpad... Maar we wijken af… 

10 

 
In de Clarion Inn waren de meeste handelaars de eerste week niet zo gelukkig. Velen 
kloegen over de slechte ligging, de complexe infrastructuur en de (daaraan gekoppelde?) 
lage opkomst van de bezoekers/kopers. Toch waren ook hier enkele interessante zaken 
te vinden, waaronder kleine, idiomorfe (= volledig begrensd door kristalvlakken) kristallen 
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van euclaas van de Ribaue Mine, Alto Ligonha District, Mozambique. Deze vindplaats 
werd enkele jaren geleden nog uitvoerig beschreven in de Mineralogical Record (Dias & 
Wilson, 2000). Een ander lot, dat ik vorig jaar had moeten laten liggen omdat mijn geld-
buidel toen reeds van de honger omgekomen was, kon er dit jaar wel af: kristallen van 
monaziet, een fosfaat vól zeldzame aarden, van Diamantina, Minas Gerais, Brazilië. In dit 
geval gaat het om kleine, idiomorfe tweelingen van monaziet, qua kleur enigszins te ver-
gelijken met de klassieke stauroliettweelingen van Bretagne of Australië. Geen superkris-
tallen, geen gem quality, niet nieuw, maar mineralogisch gezien best wél interessant, dus 
was ik uiteraard blij ze dit jaar nog aan te treffen. Mooie monazietkristallen zie je nu een-
maal niet vaak aangeboden op een beurs... 
 
In de Smuggler's Inn tenslotte vielen me vooral de perovskiet-kristallen op, die menige 
Russische dealer aanbood. In vergelijking met hun broertjes uit de Eifel, waren deze 
kristallen echte reuzen, met kubussen tot meer dan 2 cm ribbe ! Toch moet ik bekennen 
dat ik persoonlijk de perovskietboompjes van de Eifel mooier vind, ook al zijn ze veel 
kleiner (geregeld Substral geven en veel geduld hebben zou dit probleem langzaam 
moeten wegwerken). In één kamer vond ik naast klassiekers zoals dioptaas van Altyn 
Tjube, ook een klein lot Russische elbaiet-kristallen. In onze contreien zijn we gewend 
aan Amerikaanse of Afrikaanse toermalijn, maar hun Russische broertjes zie je zelden. 
Deze mooie elbaieten kwamen met een uiterst gedetailleerde vindplaats (Mallkhan, Chita 
District, South Siberia, Russia) en de prijs zat ook wel snor, dus dat was een "no brainer", 
zoals mijn Amerikaanse vrienden het achteraf uitdrukten (met een zweem van afgunst in 
hun stem). Ook geweldig gaaf gevormde, geelgroene grossulaar-granatoëders gingen 
graag mee, en verhuisden alzo van (Vilut River Basin, Siberia,) Rusland via Arizona terug 
naar België... 
 
Terwijl de handelaar mijn steentjes inpakte, liet ik mijn blik nog eens ronddwalen door de 
kamer. Opeens keken een paar kinderogen me lachend aan, van achter een glazen 
kadertje. Bij navraag bleek het om de zoon van de dealer te gaan. Uit zijn stem kon ik 
opmaken dat hij niet alleen trots op hem was, maar hem ook erg miste. Tucson mag dan 
nog zó idyllisch lijken, voor veel dealers is het ook een serieuze sociale dobber : bijna een 
volledige maand zonder vrouw en kinderen, gekluisterd aan die éne motelkamer (want 
afwezig betekent geen inkomsten), en elke dag weer hopend op klanten, die uiteindelijk 
zullen bepalen of Tucson "hun brood of hun dood" wordt... Neen, Tucson is en blijft 
tenslotte keiharde business, en voor de meeste dealers is het ook keihard werken, met 
lange dagen en korte nachten. 
 
Misschien juist daarom is Tucson elk jaar ook een enorm sociaal gebeuren. Dat klinkt 
lekker contradictorisch, maar is het eigenlijk niet. Heel veel mensen zien elkaar maar eens 
per jaar, tijdens de grote Tucson beurs. Bij het bezoek aan de talloze motelkamers, 
geraak je vaak in gesprek met de dealer. Voor je het weet sta je over koetjes en kalfjes te 
praten, leer je hem wat beter kennen, en ga je de kamer niet buiten als vreemde, maar 
wel als verre vriend (vaak letterlijk én figuurlijk). Soms klikt het zó goed, dat je hem wat 
later nog eens bezoekt, en het dan gebeurt niet zelden dat ze je uitnodigen om eens 
samen te gaan dineren. Zo worden er vriendschapsbanden gesmeed, die uiteraard met 
plezier aangehaald worden bij een volgende Tucson. En zo wordt je langzaam deel van 
die grote rockhounds-familie, die elk jaar weer de onweerstaanbare drang voelt om naar 
Tucson af te zakken...  (5) 
 
Opmerkingen : 
(1) Elk verslag van Tucson is uiteraard een weergave van een persoonlijke beleving, en 

kan dus danig verschillen van wat andere mensen ervaren hebben. 
(2) Een woord van dank aan Christine, mijn echtgenote en "better half" zoals de 
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amerikanen het zo mooi verwoorden, is hier zeker op zijn plaats. Zij moest immers al 
die tijd en op haar eentje zorgen voor huis en haard, en met drie pagadders, een hond 
en een fulltime job is dat een hele prestatie! 

(3) Regelmatige bezoekers van dit evenement, nemen ter plekke steevast afscheid van 
hun vrienden met de woorden "See you next Tucson!". Om dezelfde sfeer te 
schetsen, worden in dit artikel dezelfde tijds- en lengtematen gebruikt dan in Tucson 
het geval is, zoals vb : enkele dealers verder, de volgende Tucson, ... 

(4) Deze Tucson waren alle mineralen ongetwijfeld veel zwaarder dan de vorige jaren, 
het zoveelste bewijs dat er wel degelijk een obesitas-probleem is in de Verenigde 
Staten !  

(5) Voor de rest van dit verslag, dat ondertussen veel langer geworden is dan ik ooit 
gedacht had, verwijzen we u naar een volgende GN ! 

 
Foto's : 
 

1 Indiaanse rotstekening (een stel slangen), gezien tijdens een wandeling ten noorden van Tucson. Foto 
Herwig Pelckmans. 

2 Indiaanse rotstekening (bighorn sheep), gezien tijdens een wandeling ten noorden van Tucson. Foto 
Herwig Pelckmans. 

3 Zicht vanuit Sabino Canyon in de richting van noord-Tucson. Foto Rik Dillen. 
4 Amethyst-koppels op de beurs van Electric Park, Tucson. Foto Rik Dillen. 
5 Drie Belgen op een rij (vlnr Werner Heirman, René Hofkens, Mario Pauwels. Foto Herwig Pelckmans. 
6 Een dealer met een deel van zijn motelkamer. Let op het bed (helaas  buiten beeld, tegen een zijmuur) 

en de matras (die elke ochtend naar achteren geschoven werd om plaats te maken voor de 
bezoekers). Foto Herwig Pelckmans. 

7 Saguaro cactus, ten westen van Tucson. Foto Rik Dillen. 
8 Brookiet-XL (3X3 cm !), Westward Look, Tucson. Foto Rik Dillen. 
9 Indrukwekkende én zwaarwichtige rookkwarts-kristallen op matrix van Brazilië. De gewone 

bureaulamp geeft een idee van de grootte van het specimen. Foto Herwig Pelckmans. 
10 Fossiel skelet van een Quetzalcoatlus (vliegend reptiel), neergestreken in de binnentuin van de Inn 

Suites. De spanwijdte van dit dier bedroeg zo'n 15 meter. Foto Herwig Pelckmans. 
11 Schijfcactus bij zonsondergang in Tucson. Foto Rik Dillen 
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