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MKA-kalender 
 
Vrijdag 7 oktober 2005 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 
 

Joris Geys 
"Aardbevingen" 

 
 
 
 
 
Joris is voor onze leden zeker geen onbekende, en zijn lezingen worden steeds gesmaakt. Ook vanavond 
zullen de nodige rillingen door u heen gaan, als alles uit de doeken gedaan wordt over aardbevingen. 
Wereldschokkende beelden, daverende uitleg en een tsunami van dia's staan u te wachten ! Gelukkig blijven 
de katastrofale gevolgen beperkt voor onze regio... 

 

We profiteren van deze gelegenheid om Prof. Joris Geys van harte feliciteren met zijn  
emeritaat. Hopelijk volgen er nog vele reizen (en voordrachten voor de MKA) ! 

 
 

Woensdag 12 oktober 2005 

 

 
Practicum "Microchemische analyse van mineralen". Vanaf 19.30 tot ongeveer 23.00 
h in de Universiteit Antwerpen, campus Groenenborgerlaan 171 te Antwerpen-Wilrijk (het 
vroegere RUCA), gebouw V, lokalen van de dienst organische chemie op de tweede 
verdieping. Hiervoor moest je ten laatste op 9 september ingeschreven hebben… 
 
 
 

Vrijdag 14 oktober 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 worden specimens van hedenbergiet, epitactisch 
gegroeid op babingtoniet van New Jersey, USA aangeboden. Meer details 
hierover vindt U elders in dit nummer.  
 

[vervolg op p. 172] 
 
 
Titelpagina 
Hedenbergiet-kristallen epitaxiaal op babingtoniet van de Manassas groeve, Prince William 
County, Virgiania, USA. SEM opname en copyright Thomas Ambruster. Inzet : foto Johan 
Maertens. 
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Bart DE WEERDT 
"De mineralen van Lengenbach" 

20.15 h  
 
 
 
 
 
Het is een waar genoegen voor de MKA om deze avond Bart als nieuwe spreker te mogen verwelkomen. 
Misschien zegt de naam Bart De Weerdt u weinig, maar zijn gezicht zal u zeker bekend voorkomen. Hij is 
immers één van onze trouwe Nederlandse leden, die zelden een vergadering overslaat. Vanavond neemt hij 
ons mee naar één van de meest klassieke vindplaatsen ter wereld, en verhaalt hij ons in woord en dia over 
wat er allemaal al gevonden werd, wat hij er gevonden heeft, en wat er nog kan gevonden worden. Hopelijk 
vindt u de weg naar ons clublokaal ! 
 

 

Uitzonderlijk is er in oktober geen vergadering van de werkgroep edel-
steenkunde. Dat heeft te maken met het feit dat het lokaal in de Omme-
ganckstraat tegen die tijd wellicht van de aardboden verdwenen zal zijn. 

 
 

Beurzen en tentoonstellingen 
 
De beurzen die plaatsvinden begin oktober vind je in de beurzenkalender in het vorige nummer of op 
de website van de MKA - http://www.minerant.org/mka/beurzeneu.html 
 
9/10 BE NAMUR. Arsenal (Universiteit - FUNDP), 11 rue Bruno. Beurs. 
  Info : Jacques TROOST DEBLANDRE, 10 rue du Château, 5003 Saint-Marc. 
    Tel. 081 725112, fax 081 725103 
16/10 DE GIESSEN : OPGELET : deze beurs is afgelast ! 
21/10 AT STEYR. Stadtsaal. 9-16 h. Beurs. 
22/10 SK BRATISLAVA. Stredisko kultury Nove mesto. 8-15 h. <permonik@stones.sk> 

www.permonik.stones.sk  
22/10 CZ BRNO.  Kultuurscentrum Dominik. 9-17 h. Beurs. < visnak@centrum.cz>, 

www.csga.wz.cz/ang/showi.html 
22-23/10 DE STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle Fellbach. 10-18/11-17 h. Beurs. 

www.mineralien-fossilien-stuttgart.de  
22-23/10 FR ROUEN (76). Halle aux Toiles, place de la Basse Vieille Tour (bij de kathedraal) 
22-23/10 FR ARNAGE- LE-MANS (72).  Salles des fêtes. Ruil-beurs. 
22-23/10 FR CHARVIEU-CHAVAGNEUX (38). Espace Roger Gauthier. Ruil-beurs (MM). 
23/10 DE BARSINGHAUSEN. Zechensaal. 11-17 h. <peter@mineralien-kujath.de>  

www.mineralien-kujath.de. 
28-30/10 DE MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h (op 28/10 enkel voor "vaklui"). <info@ 

mineralientage.de>. www.mineralientage.de. Beurs (ML-F-J-E), Tentoonstelling over agaat 
29-30/10 CH SOLOTHURN. Landhaus Solothurn. 10-18/9-17 h. Beurs (M). 
29-30/10 GB SUNBURY-ON-THAMES. Kempton Park Racecourse. 10-18/10-17 h. 

>info@rockngem.co.uk>. 
29-30/10 FR SAINT-RAPHAEL (83). Palais des Congrés, port Santa Lucia. 
29-30/10 FR STRASBOURG (67). Salle de la Bourse, place De Lattre de Tassigny (bij Place de l'Etoile). 

Beurs. Tentoonstelling "Crevettes et compagnie". 
29-30/10 FR CERNAY (68). Espace Grun. Beurs. 
29-30/10 FR REIMS. Champagne Jacquard, 5 rue Gosset. <aj.duprat@wanadoo.fr> 
30/10 FR CHAMONIX (74).  Foyer de Ski de Fond. Beurs. 
30/10 DE MARBURG. Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h  
30/10 NL AMSTERDAM. Sportcentrum Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 46, Amsterdam-

Buitenveldert (bij RAI-station). 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <evenement.administratie@gea-
geologie.nl> www.gea-geologie.nl/ (klik op "evenement") 

30-31/10 FI FYN. Vissenbjerg hallen, Fyn. Beurs. 
5/11 NL PURMEREND. Partycentrum "De Doele", Koemarkt 56. 10-17 h. Beurs. 
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5-6/11 CH CHUR. Kirchgemeindehaus Brandis. 10-17/12-17 h. Beurs (M).  
5-6/11 FR SURGERES (17).  Salle Castel-Park. Beurs (M-F). 
5-6/11 FR SAINT-ETIENNE (42).  Salle Louis Aragon - Le-Chambon-Feugerolles. Ruil-beurs. 
5-6/11 FR TOURS (37). Parc des Expositions, Rond Point de Rocheminard. Beurs. 
5-6/11 DE ENNEPETAL. Haus Ennepetal. 10-18/11-17 h. <chagemann@aol.com>  www.en-

mineralienboerse.de. Tentoonstelling : "Edelsteinmineralien von A-Z". 
 
5-6/11  BE LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    35ste  INTERMINERAL - AGAB 
   Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel & fax 085 232939 

 
6/11 AT MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. 
6/11 AT IBBS. Stadthalle. Beurs (M). 
6/11 NL ROERMOND. Agrarisch Opleidingscentrum, Jagerstraat 6. 10-17 h. Beurs. 
6/11 NL ROTTERDAM. Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. 10-17 h. Beurs. 
6/11 DE GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 h. Beurs. 
6/11 DE TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs. 
6/11 DE BAD WILDUNGEN - OPGELET : deze beurs is afgelast ! 
11-12/11 FR SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
11-13/11 FR LYON.  Espace Tête d'Or, 103 Bvd. De Stalingrad, Villeurbanne. 14-19/10-19/10-19 h. Beurs. 
11-13/11 ES BARCELONA. Halle 7, Montjuic 1, Fira de Barcelona. 10-20.30/10-20. <gdilluvio@firach.es> 
11-13/11 CZ TISNOV.  Sokolovna a gymnázium. 12-20/8.30-18/8.30-16 h. <sokoltisnov.min@wo.cz> 

www.mineral.cz/tisnov 
11-13/11 US COSTA MESA. Holiday Inn. <mz0955@aol.com>  www.mzexpos.com 
11-13/11 FR ANGERS (49). Les Greniers Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs. 
12-13/11 LU LUXEMBURG. Luxexpo. <wolffjb@pt.lu> 
13-14/11 FR CHATELLERAULT (86). Salle Camille Pagé.  
12/11 DE HEILBRONN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. <stadtherr@01019 freenet.de>  
12/11 DE MAGDEBURG. Ausstellungshalle II (naast Stadthalle), Kleiner Stadtmarsch. 10-16 h. 
12-13/11 DE OBER-OLM. Ulmen-Halle. 10-17 h. <gavmainz@ web.de> 
12-13/11 DE KORNEUBURG. Stadtsaal. 9-17 h. Beurs (M). 
12-13/11 BE MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Foyer Culturel, rue Wilmet. <francis-hubert@advalvas.be> 

www.quatrem.be  
13/11 NL ENDSCHEDE. De Vrijhof, Univ. Twente. 10-17 h. Beurs (M-F). <interquartz@12more.nl> 
13/11 NL OSS. Den Iemhof, Sterrebos 35. 10-17 h. Beurs. 
13/11 DE BRETTEN. Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs. 
19/11 NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, 10-17 h.  zie advertentie in dit nummer 
20/11 BE BERCHEM. Alpheusdal. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <Info@acam.be>  www.acam.be 
    
  
 
 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail.
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Internationale beurs van mineralen en fossielen
19 november 2005, van 10 tot 17 h

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 78 6156615 
<www.geode.tk> 
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Boekbespreking 
 
 
 

Paul Tambuyser 
 
 
Minerals and their Localities 
Jan H. Bernard and Jaroslav Hyrsl 
Granit Publishing House, Praag, Tsjechië 
pp. 808, met 1035 kleurenfoto’s, 170 x 240 mm, harde kaft 
ISBN 80-7296-039-3, prijsindicatie: € 98.- 
 
Het zou wel eens kunnen dat dit het boek is waarop iede-
re mineralenverzamelaar gewacht heeft; een overzicht 

van alle bekende mineralen met bondige samenvatting van de voornaamste gegevens en 
met de nadruk op de voornaamste vindplaatsen. Ongeveer 4200 soorten, zeg maar zowat 
alle tot op heden bekende mineralen, worden in het boek besproken en van een klein 
duizendtal wordt zelfs een kleurenfoto getoond. 
 
De beschrijving van de mineralen is vrij compact en neemt per soort gemiddeld een tiental 
tekstlijnen in beslag. Dat kan ook niet anders als je alle mineralen in één boek wil sa-
menvatten (en dat boek moet dan nog handzaam blijven ook).  
Per mineraalsoort vermeldt men de chemische samenstelling, de onderverdeling volgens 
Strunz (9de editie, 2001) en de voornaamste fysische kenmerken. Handig is ook een aan-
duiding van de afmetingen van de kristallen die van een mineraalsoort gevonden zijn. 
 
De mineralen worden in het boek niet gerangschikt volgens de gangbare systematiek, 
maar staan gewoon in alfabetische volgorde. Bijzonder handig zijn de alfabetische taps 
aan de zijkant van het boek. Dankzij dat hulpmiddel kan men erg snel een mineraalnaam 
terugvinden. 
 
Het boek kan beschouwd worden als een herboren versie van Dana’s textbook of minera-
logy, waarvan de laatste editie verscheen in 1966 of van Klockmanns Lehrbuch der Mine-
ralogie (Ramdohr en Strunz, 1978). Maar dan wel met dien verstande dat de inleidende 
hoofdstukken over mineralogie en kristallografie zijn weggelaten en dat de kristalteke-
ningen hebben plaatsgemaakt voor kleurenfoto’s. Zelf had ik liever wat kristaltekeningen 
gezien in plaats van foto's, maar daar bestaan dan weer andere werken voor en uiteinde-
lijk moet het boek nog hanteerbaar blijven ook (men kan wel gegevens blijven toevoegen). 
 
De meer dan duizend mineralenfoto’s hebben allemaal dezelfde standaardafmeting (6.9 x 
4.3 cm). Gemiddeld zijn er een tweetal foto’s per pagina. De kwaliteit van de foto’s is ge-
woon, de afgebeelde specimens zijn al even gewoon, maar dat doet niet af aan de infor-
matieve waarde van deze opnamen. De foto’s zijn niet alleen informatief maar geven aan 
het toch al encyclopedische boek een luchtige noot; het bladeren door de tekst wordt er 
een stuk aangenamer door. 
 
Verder ligt de nadruk op de vindplaatsen en de geologische vormingsomstandigheden 
van de betreffende mineralen. Er worden niet minder dan 8500 verschillende vindplaatsen 
in het boek vermeld. Deze vermelding is niet uitsluitend bij de mineraalbeschrijvingen, 
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maar achter aan het boek is er nog een hoofdstuk "Minerals and their Localities". Dat is 
een alfabetische lijst van al die vindplaatsen met de voornaamste mineralen die er per 
vindplaats voorkomen. 
 
Dat hoofdstuk wordt voorafgegaan door een bondig overzicht van de voornaamste type 
vindplaatsen inclusief hun genetische classificatie. Het is een lijst van een dertigtal vind-
plaatsen waaraan wereldwijd heel wat thematische verzamelingen gewijd zullen zijn. Om 
er maar enkele te noemen: Langban, Tsumeb, Franklin-Sterling Hill, Lengenbach, Lavri-
on, enz. 
 
Eén ding is zeker, het boek is toegespitst op de mineralenverzamelaar. De auteurs heb-
ben weliswaar enkele gegevens toegevoegd zoals ruimtegroep, celparameters en de 
meest intense x-stralendiffractielijnen die voornamelijk voor de mineraloog van nut zijn. 
Maar dit laatste komt eerder over als een poging om het boek voor een grotere doelgroep 
aantrekkelijk te maken. 
 
Is al deze informatie en nog veel meer en veel uitgebreider niet elders te vinden ? Zeker, 
maar de verdienste van dit boek is dat alles op een compacte en overzichtelijke manier in 
één volume is samengevat. 
 
Toch viel het tegen dat bij snelle doorname van enkele vindplaatsen er alvast fouten naar 
voor kwamen. Zo worden volgens de auteurs in Cap Blanc Nez nog altijd marcasietknol-
len gevonden, terwijl de determinatie van deze knollen als zijnde pyriet reeds in 1976 be-
schreven werd. Of het boek weer zoveel fouten bevat als met de Dana (Dana's New Mi-
neralogy, 1997) het geval was, dat zal een nauwkeurige doorname van het werk moeten 
aantonen. Maar foutloze boeken bestaan nu eenmaal niet. 
 
Als ik het mag samenvatten dan vind ik het een aanwinst en dan zou dit boek nog wel 
eens een bestseller kunnen worden. Niet enkel voor de systematische verzamelaar, maar 
voor iedere mineralenliefhebber is het een bijzondere bron van informatie. Overigens is 
het boek niet goedkoop, maar het vervangt wel de aanschaf van een combinatie van 
meerdere boeken. 
 
Het boek is vele opzichten een zwaargewicht. Ik kon het niet nalaten om het even op de 
weegschaal te leggen; 2,3 kg, dat is niet niks. Wie het boek in het buitenland bestelt, zal 
dus met de nodige verzendingskosten moeten rekening houden.  
 

Paul Tambuyser 

Een buitenkans, voorbehouden aan leden van de MKA. 
 
Via Minerant en de vergadering in juni werden reeds heel wat gelukkigen van een 
exemplaar van dit interessante boek voorzien. Als er nog voldoende leden geïnteres-
seerd zijn in een exemplaar tegen een zeer sterk gereduceerde prijs kan nog een bij-
komende bestelling geplaatst worden. Geïnteresseerden contacteren daarvoor ten 
laatste op 14 oktober het secretariaat. Gezien het gewicht van het boek wordt het in 
géén geval opgestuurd. Dit aanbod is strikt voorbehouden aan leden van de MKA. 
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Veilinghuis MKA
 
 

Axel Emmermann 
 
 
 

 
Het voorjaar 2006 zit er alweer aan te komen (al 18 miljard jaar, sinds het ontstaan van 
het  heelal, maar nu begint het toch te korten) ! Dat betekent natuurlijk dat we weer aan 
onze veiling moeten gaan denken. We houden de verkoop natuurlijk, net zoals vorige 
keer, ruwweg binnen de “mineralogische” sfeer. Het heeft geen zin om op een MKA-ver-
gadering roestige spijkers of een Picasso te gaan veilen. Nee, we beperken ons tot mine-
ralen en wat daarrond zit. Ikzelf zal weer als veilingmeester fungeren en trachten uw 
eigendommen aan de man te brengen op de lichtjes waanzinnige manier die u ondertus-
sen van mij gewoon bent. Natuurlijk groeien de te veilen artikelen niet  aan de bomen. We 
rekenen op Uw medewerking om verkoopbaar materiaal bij elkaar te krijgen. Indien U 
over materiaal beschikt dat U kwijt wil en dat in onderstaande lijst voorkomt, kan U contact 
opnemen met mij via telefoon of e-mail. 
 
Wat is geschikt om geveild te worden ? 
 
Mineralen 
Mooie, zeldzame of interessante specimens kunnen als zodanig geveild worden, minder 
aantrekkelijke specimens kunnen tot loten gebundeld worden. Verder komen in aanmerking n: 
mineralen uit “oude verzamelingen”, mineralen per stuk, per “deelverzameling” of de verzameling 
als geheel indien de vraagprijs dat toelaat, speciale groepen van specimens (bv. groepen uit de 
systematiek of een reeks pyrieten met alle mogelijke kristalvormen, verschillend gekleurde 
specimens van dezelfde edelsteen, verzameling specimens van één vindplaats), fluorescerende 
mineralen... 
 
Boeken en MKA-parafernalia 
Posters van Minerant doorheen de jaren, kalenders met mineraalfoto’s, boeken,  ook 
antiquarische, en tijdschriften, liefst complete jaargangen uiteraard, oude foto’s van leden, 
vergaderingen, uitstappen enz... in verband met MKA en van historische waarde. 
 
Gereedschap 
Kapgerief in alle maten en gewichten, polijst - en schuurmachines, steenzagen, prepareernaalden, 
al dan niet machinaal aangedreven… 
 
Toestellen 
Ultrasoonbaden, microscopen, macrolenzen en fotomaterieel, determinatieapparatuur, balans, 
hardheidsstiften en porceleinen streekplaatjes, loupes spectroscoop… 
 
Antiek en brocante 
Oude mijnlampen en mijnwerkershelmen, andere mijnbouwtoestanden met enige historische 
waarde, oude toestellen zoals microscopen, spectroscopen, balansen en dergelijke, 
gemmologische parafernalia (pincetten, loepen, stolpen....) 
 
Ongetwijfeld zijn er nog een heleboel geschikte zaken die niet op de lijst staan maar dat zien we 
dan wel. De lijst geeft je alleszins een idee van wat er te koop kan aangeboden worden... 
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Wie mag verkopen ? 
 
Alle MKA-leden mogen spullen te koop aanbieden. Indien de aangeboden items verkoopbaar ge-
acht worden zullen zij aanvaard worden en aan de “catalogus” toegevoegd worden. Indien je dus 
thuis spullen hebt waarvan je denkt dat ze verkoopbaar zijn mag je ze aanbieden. Je geeft daarbij 
een kaartje af waarop vermeld wordt : 
 
1) je naam en adres – telefoonnummer en eventueel e-mail adres 
2) beschrijving van de item die je wenst te verkopen, enigszins gedetailleerd 
3) één van de volgende zinnen: 

a) ik schenk de volledige opbrengst aan de MKA 
b) mijn minimum vraagprijs (wat u netto wil ontvangen dus)  is ...................  €.  
 

De vraagprijs 
 
Wat je schenkt aan de MKA heeft natuurlijk geen “minimum vraagprijs”. We zullen er zelf een 
waarde aan toekennen en een openingsbod bepalen. Dingen die je verkoopt moeten natuurlijk wél 
een redelijke vraagprijs hebben. Onredelijk geprijsde items zullen we niet aanvaarden. Wanneer 
tijdens de veiling niemand interesse blijkt te hebben voor een bepaald object zal een van volgende 
regels gevolgd worden :  
 
1) indien het object geschonken werd aan de MKA zal het bij een volgende veiling terug aangebo-

den worden. 
2) indien het object werd aangeboden tegen een minimum verkoopprijs moet het door de ver-

koper terug opgehaald worden ten laatste op de vergadering volgend op de veiling. Zoniet 
komt het object toe aan de MKA. 

 
Wees redelijk in het bepalen van uw vraagprijs, het is in uw eigen belang. Eens er geboden wordt 
op een lot gaat de prijs stijgen per opbod. Dat is nou net de spannende aan een veiling. Als het 
aanvangsbod te hoog is zal de veilingmeester eventueel een lager startbod voorstellen, maar als 
de minimum vraagprijs niet gehaald wordt, wordt het voorwerp niet verkocht. Op de vorige veiling 
is duidelijk gebleken dat de laagst geprijsde artikelen de beste prijs opbrengen. Voor alle duidelijk-
heid: de minimum vraagprijs is wat u zelf netto minimaal wil krijgen, de minimum verkoopprijs is de-
zelfde prijs bij schenking aan de MKA, of de vraagprijs + 10 % (je mag natuurlijk - vrijwillig - ook 
méér afstaan aan de MKA !). 
Veilingreglement 
 
De volgende regels dienen in acht genomen te worden. 
 
• De veiling is NIET openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van de MKA en hun 

gezinsleden, zowel voor wat betreft het aanbieden van materiaal als het bieden zelf. Anderzijds staat het 
iedereen vrij zich voor de veiling te laten inschrijven als lid van de MKA. 

• Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus. Deze catalogus zal gepubliceerd 
worden op de website. Een verkorte catalogus met de meest interessante items zal gepubliceerd worden 
in het januarinummer van Geonieuws. Daarin kunnen enkel gegevens opgenomen worden die bij de 
veilingmeester binnen zijn uiterlijk op 10 november. 

• De aangeboden voorwerpen worden tentoongesteld op de dag van de veiling gedurende het uur 
voorafgaand aan de veiling. 

• Indien het minimumbod voor een lot niet gehaald wordt, zal overgegaan worden tot de verkoop van het 
volgende lot in de catalogus. 

• De MKA krijgt 10 % op de verkoopprijs (of meer, als je dat wil).  Er wordt geen “opgeld” gevraagd aan de 
koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft en geen extra percentage bovenop het bod. Het 
gaat om een accidentele verkoop tussen particulieren, en er kunnen dus geen facturen worden 
opgemaakt. 

• Voor het begin van de veiling krijgt iedereen die wenst te bieden (al is het maar op één stuk) een 
genummerde kaart, op vertoon van de lidkaart. Wie niet voor het begin van de veiling aanwezig kan zijn 
kan desnoods ook nog tijdens de veiling een kaart bekomen bij de veilingsecretaris. Er wordt geboden 
door opsteking van die genummerde kaart. Er wordt niet flauw gedaan over lichte tics en zenuwtrekjes 
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maar handje met kaart omhoog is bieden. De veilingmeester en zijn assistent(en) wijzen het bod toe naar 
beste vermogen. Er is geen betwisting mogelijk tegen hun beslissing. 

• Elk volgend bod overtreft het vorige volgens de volgende sleutel 
minder dan 20 € :  stijging per 1 € 
20 € tot 50 € :   stijging per 2 € 
50 € tot 100 € :   stijging per 5 € 
meer dan  100 € :  stijging per 10 € 

• Als uw bod wint bent u verplicht te betalen. 
• Betaling gebeurt tijdens de vergadering en enkel in contanten. Vanaf 250 € voor een lot kan, mits akkoord 

van de verkoper, een afspraak gemaakt worden voor een andere betalingswijze. 
• Onmiddellijk na betaling worden de gekochte items ingepakt en meegenomen door de koper. De 

organisatie is niet verantwoordelijk voor verliezen t.g.v. het niet afhalen of verkeerd afhalen, of voor 
beschadiging door wie dan ook. 

• Niet verkochte items die niet aan de MKA geschonken werden dienen afgehaald te worden door hun 
verkoper na de veiling. Op verzoek en slechts bij afwezigheid van de verkoper kan een item bewaard 
worden tot ten laatste de vergadering volgend op de veiling. Daarna komt het toe aan de MKA. 

• Uitzonderingen op een of andere regel kunnen enkel toegestaan worden door de veilingmeester, die je dan 
op voorhand moet contacteren. 

 
Samenvatting 
 
• De veiling gaat door in het voorjaar 2006. Het exacte tijdstip moet nog bepaald worden in 

functie van de beschikbaarheid van de zaal, geplande lezingen enzovoort. 
• De catalogus wordt gepubliceerd via de web-site van de MKA ; een verkorte versie verschijnt in 

het nummer van Geonieuws dat voorafgaand aan de veiling verschijnt . 
• De stukken kunnen bezichtigd worden op de avond van de veiling zoals vorige keer. 
• Enkel MKA-leden kunnen iets te koop aanbieden of op iets bieden. 
• Wie iets wenst aan te bieden moet zo snel mogelijk de nodige gegevens bezorgen aan 

veilingmeester Axel Emmermann. Er zal een moratorium op het aantal loten ingesteld worden 
dat kan geveild worden. Wie er op tijd bij is met zijn spulletjes wordt bediend, de laatkomers 
kunnen er mogelijk afvallen.  

• De veiling verloopt volgens strikte regels. In geval zich een situatie voordoet die niet in het 
bovenstaande reglement voorzien is beslist de veilingmeester in overleg met een ver-
tegenwoordiging van het bestuur. 

• Er moet ter plaatse betaald worden, en de aangekochte stukken moeten dezelfde avond door 
de koper meegenomen worden. 

 
Vergeet dus niet zo snel mogelijk je gegevens te bezorgen aan Axel. 
Voor alle bijkomende inlichtingen : contacteer Axel. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  Diamantkristal : foto Piet Van Hool  
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Trap rock en mineralen van 
New Jersey, USA 
 
 

Johan Maertens 
 
New Jersey – een staat aan de Amerikaanse oostkust - bevat een van 's wereld's rijkste 
regio's voor mineralogie. Meer dan 200 mineralen zijn benoemd en beschreven van de 
zinkmijnen en van honderden andere vindplaatsen. Van deze mineralen werden minstens 
40 voor het eerst geïdentificeerd in New Jersey en vele zijn tot nu toe nergens anders ge-
vonden. 
 
New Jersey is 260 bij 100 km groot, en ligt tussen de Delaware stroom (west) en Atlanti-
sche Oceaan (oost), op de overgang tussen de geologische formaties van New England 
en de Appalachen-Hooglanden. Het noorden, een derde van de staat, ligt in de hooglan-
den, met als toppunt "High Point" op 550 meter, op de Kittatiny Rug in High Point Park in 
noordwest Sussex County. De gesteenten in deze regio zijn meestal geplooid en gebro-
ken (fouten) gneis, schist en graniet uit het Precambrium tot afzettingen zoals kalksteen, 
zandsteen en schalies uit het midden Paleozoïcum (350 miljoen jaar oud). Drie vijfden van 
New Jersey bestaan uit de Atlantische Kustvlakte, gescheiden van de Hooglanden 
(Ramapo fout) door Trias tijdperk Piedmont formaties (225 miljoen jaar oud). 
 
New Jersey produceerde vroeger veel industriële mineralen zoals kalksteen, zandsteen, 
serpentijn en commerciële klei. In ijzerertsmijnen werd sinds 1710 limoniet (moerasijzer) 
en magnetiet ontgonnen. De ijzerertsmijnbouw werd na de Tweede Wereldoorlog volledig 
stopgezet. De zinkontginning startte in groeven die verbazend rijk waren aan mineralen, in 
Franklin in Sussex County.  Alhoewel de zinkmijnen nu gesloten zijn, kunnen verzame-
laars nog zeldzame mineralen vinden in de openlucht groeven en storthopen. 
 
Terwijl de Franklin afzettingen een mekka zijn voor mineralen verzamelaars, zijn de groe-
ven van New Jersey bijna even boeiend. Deze groeven leverden naast aanzienlijke hoe-
veelheden ballast voor wegenbouw, 
ook een rijke oogst aan mineralen op, 
te vinden in holten in basalt en dia-
baas. De mineralenrijkste groeven lig-
gen in de Palissaden aan de Hudson 
stroom in Bergen County, the Orange 
en Hook Mountain basalten en de dia-
baas intrusies uitgebaat tussen de 
Delaware stroom en de Raritan rivier 
in midden New Jersey. 
 
Mineralen werden recent verzameld in 
New Jersey basalt – gevormd uit ge-
stolde lava – bekend als de First Wat-
chung Mountain Basalt  (Darton et al., 
1908, en Bayley et al., 1914, tegen-
woordig Orange Mountain Basalt ge-
noemd (Weems & Olsen, 1997). 
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Pangaea gedurende het late Trias met breukzone 
(rift) en positie van het Newark bekken (naar Kent et 
al., 1995). Copyright Dr. Olsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en de Hook Mountain Basalt, gesitueerd in het Hettangiaan van de vroege Jura. Basalt is 
harder dan de omgevende zandsteen en schalie en vormt verweringsruggen. Het basalt is 
fijnkorrelig, taai en bestand tegen natuurlijke verwering. Het is ideaal als ballast en 
steenslag. Talrijke groeven in deze formatie geopend (Hawthorne, Paterson, Eagle Rock, 
West Orange, Maplewood, Short Hills, Summit, Mountainside, Scotch Plains, Bound 
Brook (Chimney Rock), Great Notch, Upper Montclair, Fanwood, Millington).  Holten in de 
basalt bevatten mooie mineralen. 
 
 
 
TRAP ROCK GEOLOGIE 
 
De benaming "Trap rock" is geïnspireerd op het feit dat gesteenten van deze groep vaak 
voorkomen in grote, tabulaire massa's die boven elkaar uitstijgen zoals treden. Trap rock 
is ook een oude mijnbouw-term voor verschillende donkergekleurde, zware stollingsge-
steenten met hoofdzakelijk de veldspaat-augiet gesteenten, basalt, doleriet, amygdaloid, 
enz., maar ook sommige soorten dioriet. 
 
De vroeg Jura tholeiitische New Jersey uitvloeiingsbasalt zones liggen in Rheatiaan and 
Hettangiaanafzettingen van het late Trias (200 miljoen jaar oud) met zandsteen en scha-
lies gevormd tijdens de merencycli van de Milankovitch klimaat cyclus. Tijdens het late 
Trias en mogelijks ook tot in de Jura periode, begon het supercontinent Pangaea te bre-
ken en startte de vorming van de Atlantische Oceaan en de hedendaagse continenten. Dit 
breken veroorzaakte grote slenken in de aardkorst van Groenland tot de Golf van Mexico 
(Trias bekkens), gepaard gaande met massale uitstromingen van basaltisch lava in de 
bekkens. De uitstromingen waren niet marien maar continentaal. 
 
De Newark supergroep van het oosten van de Verenigde Staten oost VSA bevat basalten 
van Massachussets tot Zuid Carolina. De onderaardse basalten en de basalten van de 
vroeg Mesozoicum bekkens van Marokko en het Iberische schiereiland lijken gelijktijdig 
gevormd te zijn als deze van de Newark Supergroep. Lava ontsnapte via scheuren in de 
korst en stroomde op de sedimenten en werd later bedekt door meer sedimenten. Het  
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Overzicht van de Trias 
basaltruggen in noord-
oost New Jersey naar 

Mason, 1960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
basaltische magma dat niet tot het oppervlak doordrong, verspreidde zich tussen afzet-
tingslagen als intrusies. Latere plooiing en verwering van het gesteente leidden in New 
Jersey tot drie hedendaagse Watchung ruggen en ook diabaas kliffen zoals de Palissa-
den langs de Hudson stroom. 
 
De groeven van Paterson en Prospect Park liggen in het noorden van de Orange Moun-
tain Basalt. Deze band of rug bestaat uit drie hoofdlavastromen en is de eerste en oudste 
van de uitstromingsbasalten. In sommige plaatsen vloeide de lava schijnbaar in meren of 
een nat oppervlak en vormde geen massief basalt maar ronde, globulaire massa's, "pil-
lows" (gelijkend op kussens) genoemd.  
 
De pillows in Paterson zijn meestal 0.5 tot 1 meter groot. Mineralisatie staat rechtstreeks 
in verband met de pillows of komt ook voor in kleine holten, gevormd wanneer gasbellen 
gevangen worden in gedeeltelijk gestolde lava. Deze holten zijn gewoonlijk 1cm of kleiner 
maar kunnen groter zijn waar blazen versmolten. Zulke lava, eens verhard, wordt amyg-
daloïdale basalt genoemd. De beste mineralenspecimens zijn te vinden in de pillow basalt 
waar voldoende vrije ruimte was bij de samenkomst van meerdere pillows, en in de kern 
van een pillow.  
 
De meeste van de mineralen zijn afkomstig door oplossing (door circulatie van heet water) 
van de onstabiele glasachtige korst rond de lava pillows. Het circulerend water bereikte 
ook via scheuren het centrum van de pillows. Mineralisatie is zeldzamer tot afwezig in de 
massieve, kolomachtige onderliggende basalt. 

 

Amygdaloïdaal  vulkanisch gesteente met veel amygdulen. 
Amygdule :  kleine gasbel holte in vulkanisch gesteente gevuld met mineralen 
Amygdaloïd :  amandelvormig. Van het Latijn/Grieks amygdala: amandel 
Basalt :  een donker gekleurd uitvloeiingsgesteente (stollingsgesteente) voornamelijk bestaande 

uit calcium plagioclaas en pyroxenen. Uitvloeiingsequivalent van gabbro, vormt de 
onderlaag van oceaanbekkens en de oceaankorst  

Tholeiiet :  een complex type van basalt bestaande uit plagioclaas en pigeoniet (een pyroxeen), 
met een interstitiële glasfase met kwarts-veldspaat vergroeiingen 

Pillow : letterlijk : "kussen". Pillow lava is een vorm van lava die bestaat uit kussenvormige 
massa's door stolling onder water 
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Pillowbasalt in de Upper New 
Street groeve. Foto Johan 
Maertens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VINDPLAATSEN 
 
Gedurende de laatste honderd jaar werden mineralen gevonden in steengroeven en tij-
dens bouwprojecten zoals tunnels en snelwegen. Wetenschappers en amateur- verzame-
laars borgen duizenden specimens van museumkwaliteit, die nu overal ter wereld in ver-
zamelingen te vinden zijn. Het meer recente aanbod van Indiase Deccan trap rock mine-
ralen heeft de mineralen uit New Jersey wat naar de achtergrond verdrongen. 
De aangeboden specimens zijn afkomstig van de volgende vindplaatsen. 
 
Prospect Park Quarry, Haledon, Passaic County, New Jersey 
Deze groeve, momenteel uitgebaat door Tilcon is ook bekend als de Warren Brothers, 
Vandermade of Sowerbutt groeve. De groeve, geopend in 1901, en mogelijks gesloten in 
2006, produceert gesteente van de Orange Mountain basalt en de wanden tonen een 
goede doorsnede van lavastromen. De pillows in de toplaag van de groeve lever(d)en een 
rijke oogst aan mineralen in variëteit, grootte en kristallisatie. De onderliggende mas-
sievere basalt bevat voornamelijk prehniet en calciet in amygdulen. Toegang tot de 
groeve om mineralen te verzamelen is verboden. Uitzonderlijk wordt toegang verschaft, 
na beveiliging van het verzamelgebied. We hebben hier verzameld sinds 2000. 
  
De volgende mineralen komen voor in de Prospect Park groeve : 
 
actinoliet 
albiet 
analciem 
anhydriet 
apophylliet 
babingtoniet 
bariet 
borniet 
calciet 
chabaziet 
chalcociet 
chalcopyriet 
chloriet groep  

chrysocolla  
covelliet 
cupriet 
datoliet 
epidoot  
ferrohoornblende  
fluorapophylliet 
galeniet  
gmeliniet reeks 
goethiet 
greenockiet 
gips 
hedenbergiet 

hematiet 
heulandiet 
hydroxyapophylliet 
kwarts 
  var. agaat 
  var. amethyst  
  var. chalcedoon  
  var. bergkristal  
laumontiet 
malachiet 
mesoliet 
natroliet 
pectoliet 

prehniet 
pumpellyiet 
pyriet 
pyrolusiet 
zilver 
stevensiet 
stilbiet 
stilbiet-Ca  
talk 
thaumasiet 
thomsoniet
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Pillow lava gefilmd tijdens 
vulkaanuitbarstingen op Hawaii 

(onderwateropname). Met 
toelating (copyright) van 

"NOAA's Undersea Research 
Program (NURP) of the National 

Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA)" Image 

ID nur05018, National 
Undersearch Research Program 

(NURP) Collection 
(http://www.photolib.noaa.gov/n

urp/nur05018.htm) 
 
 
 
 
 
De New Street groeven, West Paterson, Passaic County, New Jersey 
Er waren twee groeven aan beide kanten van de New Street in Paterson. Beide produ-
ceerden gesteente van de Orange Mountain Basalt. De bovenste groeve, Upper New 
Street, ook bekend als Burger groeve, werd uitgebaat van 1893 tot 1925 en leverde 
prachtige specimens op in de laatste uitbatingsjaren. Tijdens bouwwerken in 1980 werden 
meer prachtige specimens geborgen. Momenteel is een deel van de groeve bebouwd en 
is de toegang tot de voormalige groeve zeer beperkt. De blootstelling van reusachtige pil-
lows (tot 2,5 meter) maakt goede vondsten van mineralen mogelijk, meestal binnenin de 
pillows. De resultaten zijn spectaculair. Er werden natroliet-bollen gevonden tot 70 mm 
diameter, heldere calcietkristallen van 30 mm, en prehniet- en apophyllietkristallen tot 20 
mm. 
 
Het bereiken en breken van een reuzenpillow kan twee dagen duren en is zeer zwaar 
werk. Het is fascinerend hoe sommige verzamelaars een methode ontwikkeld hebben om 
die reuzenblokken "snel" te breken. Eerst wordt het bovenliggend puin verwijderd met een 
schoffel en schop. Daarna worden rondliggende kleinere pillows gebroken met voorhamer 
van 15 kg, slaghamer en beitel, en wordt verder puin geruimd. Daarna wordt de reuzen-
pillow geïnspecteerd op natuurlijke barsten en andere zwakke plaatsen. Dan onder han-
den genomen op de grootst mogelijke horizontale doorsnede. In de buitenkorst wordt een 
kleine sleuf gehamerd tot de harde binnenlaag bereikt wordt. Dan wordt een platte beitel 
langzaam (hard en taai basalt) in de sleuf gedreven tot de massa tekenen van splijting 
vertoont of er voldoende materiaal verwijderd is om de splijttechniek toe te passen. 
 
Bij de splijttechniek worden in de gleuf of spleet, spieën - gemaakt van veerstaal (platte 
autoveren - wielophanging) – gedreven. Men begint met een, en voegt stelselmatig een 
per een meer spieën toe. De krachten van de hamerslagen zijn niet gericht om de spieën 
dieper in de pillow te drijven maar eerder om de spieën uit elkaar te drijven en het pillow-
gesteente te doen barsten rond de gleuf. Afhankelijk van de grootte van de pillow worden 
op meerdere plaatsen gleuven gehamerd en spieën geplaatst. Het is fascinerend om na 
een reeks hevige mokerslagen de pillow te horen kreunen. Gedurende 30 tot 60 secon-
den kan je het fluisterend gekraak horen in het gesteente. Na enkele uren werk, barst de 
pillow tot in het centrum waar vaak grote, gemineraliseerde holten voorkomen. Met een 
koevoet worden de groten brokken van elkaar gewrongen en tracht men toegang tot krij-
gen tot de schatten in het centrum. 
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Mineralisatie rond pillows. 
Upper New Street groeve. 
Foto Johan Maertens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wanneer samengewerkt wordt met twee of drie verzamelaars kan een pillow op een dag 
gebroken en 'geplukt' worden. Deze techniek is gelijkaardig met de "plug-and-feather" of 
"wedge-and-feather" techniek, waarbij met een boormachine enkele diepe gaten in een rij 
geboord worden. De feathers (licht gebogen stalen platen) worden in de opening ge-
plaatst in de richting dat de rotsmassa moet barsten en tussen de feathers wordt een wig 
(plug) gedreven tot de zijdelingse druk van de wig de platen uiteen drijft en het gesteente 
splijt. 
 
De Lower New Street groeve, werd uitgebaat tussen 1900 en 1936. Verzamelen was mo-
gelijk tot 1960 waarna de site werd volgebouwd. De volgende mineralen werden er ge-
vonden : 
 
albiet 
analciem 
anhydriet 
apophylliet 
azuriet 
babingtoniet 
bariet 
calciet 
chabaziet 
chabaziet-Ca 
chalcopyriet 
chloriet groep 

datoliet 
dolomiet 
epistilbiet 
fluorapophylliet 
galeniet 
gmeliniet reeks 
greenockiet 
gips var: seleniet 
hedenbergiet 
hematiet 
heulandiet 
koper 

kwarts 
  var. agaat 
  var. amethyst 
  var. melkkwarts 
  var. bergkristal 
  var. rookkwarts 
laumontiet 
limoniet 
malachiet 
mesoliet 
natroliet 
opaal var: hyaliet 

pectoliet 
prehniet 
pumpellyiet-(Mg) 
pyriet 
pyrolusiet 
scoleciet 
sideriet 
stevensiet 
stilbiet 
talk 
thaumasiet 
thomsoniet  

 
Bij de aanleg van de Interstate 80 autosnelweg in Paterson en West-Paterson werd basalt 
blootgelegd evenwijdig met Lower New Street, en tijdens de wegenwerken in 1969-1970 
werden mooie mineralen gevonden in de pillowbasalt. 
 
Millington groeve, Somerset County, New Jersey 
Deze actieve uitbating werd geopend in 1895 en zal rond 2010 uit productie genomen 
worden. De uitbating is gesitueerd in het zuidelijk deel van de Third Watchung basalt - nu 
Hook Mountain basalt genoemd, de jongste van de vulkanische activiteit in het Trias. De 
lavas zijn verschillend van de Orange Mountain basalt, met pillowbasalt in de onderste 
laag en amygdaloïdaal basalt bovenaan. De holten in de amygdaloïde laag bevatten de  
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Mineralisatie in de kern van 
pillows. Prospect Park groeve. 

Foto Johan Maertens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meeste en best gekristalliseerde mineralen. In deze groeve kan men ook lavaslakken vin-
den, een hard, glasachtig, zeer poreus en zeer amydaloïdaal gesteente, dat verweerde 
door blootstelling aan de lucht. Prehniet and calciet komen vaak voor. Deze vindplaats 
heeft meer specimens opgeleverd op het einde van de twintigste eeuw. 
De volgende mineralen werden er gevonden : 
 
albiet 
analciem 
anhydriet 
apophylliet 
babingtoniet 
bitumen 
calciet 
chabaziet 
chalcopyriet 

chloriet groep 
clinochloor 
datoliet 
fluorapophylliet 
galeniet 
goethiet 
gips 
hematiet 
heulandiet 

ilvaiet 
kwarts 
  var: agaat 
  var: amethyst 
  var: chalcedoon 
  var: rookkwarts 
natroliet 
opaal 
pectoliet 

prehniet 
pyriet 
pyrrhotiet 
riebeckiet 
  var. crocidoliet 
sphaleriet 
stelleriet 
stilbiet-Ca 
thomsoniet 

  
In de Summit groeve, de Fanwood groeve (Union County, New Jersey) en bij de werken 
aan de Interstate 78 autosnelweg werden de middelste en bovenste lagen van de Orange 
Mountain Basalt aangesneden. De Summit groeve leverde prachtige greenockiet- kristal-
len op. Mineralen werden gevormd in amygdulen tot 150 mm in massievere basalt. 
 
De huidige vondstmogelijkheden zijn zeer beperkt. De meeste vindplaatsen zijn buiten 
dienst, ontoegankelijk en de actieve uitbatingen laten geen verzamelactiviteiten toe. 
Opendeur dagen en zeldzame privilege-toelating zijn mogelijkheden tot beperkte verse 
vondsten. Spectaculaire combinaties zijn altijd mogelijk tijdens het verzamelen. Talrijke 
lokale mineralenbeurzen bieden een zeer ruim aanbod van trap rock specimens uit voor-
malige mineraalcollecties. 
 
 
MINERALOGIE 
 
Schaller (1932) klasseerde de mineralogie – gebaseerd op het werk van Fenner (1910) – 
en paragenese van de Orange Mountain Basalt als volgt : 
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Periode 1. Stolling van het basaltisch glas van de pillows en de basalt van de lava-

stromen. Gasbellen rijzen door het vloeibaar gesteente en raken ge-
vangen in de bovenste laag van de lava stroom en vormen amygdulen. 

Periode 2.  Zout-periode. Calcium, natrium en sulfaat kristalliseert uit het water tot 
voornamelijk anhydriet en in mindere mate tot glauberiet die basalt ver-
vangen rond de gasholten. Er is een aanzienlijke overlapping van perio-
den 1 en 2. Bijkomend grondwater komt in het systeem en silica (SiO2) 
wordt stabiel en kristalliseert uit als kwarts. 

Periode 3. Kwarts-periode. Veel kwarts vormt en vervangt het basalt maar niet de 
anhydriet en glauberiet, die door kwarts worden omgeven. Op dit mo-
ment is de oplossing in evenwicht met de eerder gevormde anhydriet en 
glauberiet. De vorming van glauberiet stopt en oplossing begint. 

Periode 4. Prehniet-periode. Bijkomend water dringt in het systeem. Glauberiet lost 
op maar anhydriet is nog stabiel; in de kwarts vormen zich rhombische 
holten (na glauberiet). De vorming van anhydriet stopt. De oplossing van 
anhydriet en glauberiet maakt calcium en natrium beschikbaar in het 
waterig systeem. Mineralen rijk in calcium zoals pectoliet en datoliet 
kristalliseren uit. Prehniet vormt een laag rond het overblijvend anhy-
driet. Door kristallisatie van mineralen rijk aan calcium en silicium, ver-
mindert de calciumconcentratie en anhydriet wordt onstabiel en begint 
op te lossen. Rechthoekige holten worden gevormd waar anhydriet op-
lost, tenzij het beschermd wordt door basalt of kwarts ontstaan door in-
teractie met de oplossingen. 

Periode 5. Zeoliet-periode. De oplossing van eerder gevormd anhydriet en glaube-
riet stelt elementen vrij ter vorming van zeolietmineralen. Gedurende de-
ze periode wordt het grootste deel van natroliet, analciem, apophylliet, 
en datoliet gevormd, samen met kleinere hoeveelheden stilbiet en heu-
landiet. Kleine hoeveelheden pectoliet worden gevormd op het einde 
van deze periode. 

Periode 6. Calciet-periode. Calciet kristalliseert uit, samen met kleine hoeveelheden 
pyriet, pyrrhotiet, goethiet en hematiet. Overblijvend anhydriet en 
glauberiet wordt gedeeltelijk omgezet in gips en/of thaumasiet. 

 
Sommige mineralen zoals babingtoniet en calciet kristalliseren uit gedurende meerdere 
perioden. Mineralen uit de zout periode, glauberiet en anhydriet, zijn zeer zeldzaam. 
Meestal blijven de negatieven over, gedeeltelijk of geheel gevuld of overgroeid door an-
dere mineralen, zoals kwarts en prehniet. 
 
Mineralen van de kwarts-periode. 
Kwarts komt vaak voor als korsten die glauberiet- en anhydrietholten overdekken. Kwarts 
vormt kristallen van helder bergkristal, amethyst en rookkwarts. Babingtoniet komt zelden 
voor als glanzende spievormige zwarte kristallen op calciet en/of kwarts. Albiet komt zel-
den voor, als micromineraal. Het vormt kleine ronde aggregaten, korsten, kleurloze kris-
talletjes en minuscule strikjes. 
 
Mineralen van de prehniet-periode. 
Prehniet is zeer typisch voor de trap rock en vormt meestal groene botryoidale of druiven-
achtige groepen en zelden kleine bolletjes en zeer zelden enkelkristallen. Datoliet is glan-
zend, doorschijnend tot doorzichtig met bleekgroene kristallen tot 40 mm. Pectoliet komt 
voor als witte, zijdeachtige radiaalstralige bollen met naaldachtige kristallen. 
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Mineralen van de zeoliet-periode. 
Analciem kristallen zijn zeldzaam, meestal klein en trapezoëdrisch (24 vlakken), wit tot 
kleurloos. Chabaziet komt voor als kleine rhomboëdrische pseudo-kubische kristallen, 
soms kleurloos of crèmekleurig en vaak roodachtig door de aanwezigheid van hematiet. 
Gmeliniet is gelijkaardig aan chabaziet en verschilt door typische piramidale kristalvlak-
ken. Heulandiet komt vaak voor als doodskistvormige, witte tot kleurloze kristallen met 
parelmoerglans, soms vergroeid tot globulaire aggregaten tot 55 mm. Natroliet-groep mi-
neralen komen lokaal talrijk voor, als fragiele, glanzende doorzichtige fijne naalden of wit-
te ondoorschijnende dikke balkjes. Laumontiet komt vaak voor als kleine (3 mm) witte 
prismatische bussels met schuine beëindiging; het droogt soms uit in verzamelingen tot 
een vorm van leonhardiet poeder. Stilbiet komt frequent voor als bruine kristallen, meestal 
gegroepeerd tot strikken of bussels en soms als enkelkristallen (meestal doordringings-
tweelingen). Thomsoniet  komt voor als dunne, bladerige, radiale bundels – vaak met 
prehniet -  gelijkend op stilbiet, maar is gewoonlijk wit met een vlakke beëindiging. Phil-
lipsiet is zeldzaam, als microkristallen, kleurloos, doorschijnend en verveellingd. Pumpel-
lyiet vormt een microkristallijn tapijt met calciet en kwarts en is zwart-groen. Apophylliet 
wordt gevonden in blokvormige kristallen (tot 50 mm), vaak kleurloos of wit en soms met 
een roze of groen schijn. Hier en daar komt ook pyriet, chalcopyriet, sphaleriet en 
greenockiet voor. 
 
Mineralen van de calciet-periode. 
Calciet komt zeer vaak voor in soms erg vlakkenrijke kristallen van 1 tot 150 mm, door-
schijnend tot opaak, wit tot bruin. Babingtoniet van deze periode wordt vaak bedekt door 
vezelig hedenbergiet (blauwgroen) of bruine actimiet-kristallen. 
 

NASCHRIFT : Het zware breekwerk veroorzaakt lichamelijke 
uitdroging. Rehydratatie wordt in de hand gewerkt door het 
drinken van een "Trap Rock Belgian Golden Ale" van de Trap 
Rock brouwerij in de New Jersey First Watchung Mountain 
basalt. 
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Mineraal van de maand 
hedenbergiet epitaxiaal op babingtoniet 
 
 

Johan Maertens 
 
Deze maand hebben we het over een bijzondere paragenese van hedenbergiet epitaxiaal 
gegroeid op babingtoniet. We verzamelden de mineralen in 2002 in de voormalige "Upper 
New Street" groeve in West Paterson, Passaic County, New Jersey, USA, waarover meer 
elders in dit nummer (Maertens, 2005). 
 
De specimens komen uit holten in en rond pillow basalt in het Orange Mountain gesteente 
van de Hettagniaan formatie uit het late Trias en vroege Jura tijdperk. Kleurloze 
kwartskristallen, groene prehniet en/of calcietkristallen bezetten de wanden van de holten. 
Hierop vormden zich minuscule plaatvormige babingtonietkristallen. Fijnvezelig 
hedenbergiet groeide op de babingtoniet. De hedenbergiet overgroeiing verbergt meestal 
de babingtonietkristallen en deze laatste zijn enkel zichtbaar in doorsneden. 
 
Mason (1960) schrijft over babingtoniet "…vaak bedekt met een witte of lichtblauwe film. 
Onder de polarisatiemicroscoop lijkt deze film te bestaan uit een witte tot bleekgroene 
vezelachtige pyroxeen (…) waarschijnlijk een overgangsvorm tussen diopsiet en 
hedenbergiet."  Peters en Peters (1978) vermelden babingtoniet van de Paterson groeve 
in New Jersey als "dunne, zwarte kristalletjes met alle vlakken, met uitzondering van een 
van de pinacoïdvlakken, overdekt met haarvormige kristalletjes (een van de 
pinacoïdvlakken zit gewoonlijk in de matrix; het andere pinacoïdvlak is onbedekt). Deze 
kristalletjes zijn lichtblauw (diopsiet ?) of donkerbruin (aegirien/acmiet ?)". Vitali (1978) 
vermeldt dat "babingtoniet van de Watchungs meestal gedeeltelijk verweerd is tot een 
vezelachtige pyroxeen, bekend onder de variëteitsnaam acmiet." 
Een uitgebreid onderzoek door Armbruster et al. (2000, 2002) levert een mogelijke  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatvormige babingtoniet-kristallen op 
kwarts. Prospect Park groeve, Haledon, 
New Jersey, USA. Foto en copyright 
Cokely Wayne. 
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Hedenbergiet-kristallen epitaxiaal op babingtoniet van 
Lincoln Park nabij Paterson, New Jersey, USA. SEM 

opname en copyright Thomas Ambruster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verklaring voor de bijzondere babingtoniet-hedenbergiet paragenese in de aangeboden 
specimens. De identificatie van babingtoniet en hedenbergiet werd door Armbruster et al. 
(2002) uitdrukkelijk bevestigd. 
 
Babingtoniet Ca2(Fe2+,Mn2+)Fe3+Si5O14(OH) is een pyroxeen, een ketensilicaat-mineraal 
met trikliene kristalvorm uit de rhodoniet groep. Volgens de Liebau indeling behoort ba-
bingtoniet tot de enkelvoudige ketensilicaten met als variant de "funfereinfachkette" (een-
heden van telkens vijf opeenvolgende [SiO4]-tetraëders). Volgens de Zoltai klassering, 
behoort babingtoniet tot Groep II, met een onbeperkt aantal opeenvolgende [SiO4]-tetraë-
ders in een dimensie, met enkelvoudige ketenstructuur met vijfvoudige tetraëdereenheid. 
 
Hedenbergiet CaFe2+[Si2O6] is ook een pyroxeen, een ketensilicaat-mineraal met mono-
kliene kristalvorm uit de Ca-clinopyroxeen/diopsiet subgroep. Volgens de Liebau indeling, 
behoort hedenbergiet tot de enkelvoudige ketensilicaten met als variant de "zweierein-
fachkette" (twee opeenvolgende [SiO4]-tetraëders). Analoog, volgens de Zoltai klassering, 
behoort hedenbergiet tot Groep II, met een onbeperkt aantal opeenvolgende [SiO4]-
tetraëders in een dimensie, met enkelvoudige ketenstructuur met tweevoudige tetraëder 
eenheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slijpplaatje onder gepola-
rizeerd licht. Zichtbaar zijn 

plaatjes babingtoniet 
(dwarsdoorsnede) met 

epitaxiale hedenbergiet-
vezels overgroeid door 

prehniet. Opname en 
copyright Thomas 

Ambruster 
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Hedenbergiet-kristallen 
epitaxiaal op babingtoniet van 
Manassas Groeve, Prince 
William County, Virgiania, USA. 
SEM opname en copyright 
Thomas Ambruster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het voornaamste chemische verschil tussen hedenbergiet en babingtoniet is dat babing-
toniet multivalent ijzer (ferro- en ferri-) en een hydroxylgroep bevat waar hedenbergiet en-
kel tweewaardig ijzer (ferro-) bevat en watervrij is. Dit is nuttig om weten ter afleiding van 
de mineralisatie. 
 
Beide mineralen zijn sterk uitgegroeid evenwijdig met de kristallografische c-as, in de 
lengterichting van de silicaatketen. 
Uit metingen volgt dat de hedenbergietkristallen uit het (010) vlak (b-as; eenheidscel 
transformatie [100; 110; 00-1]) van babingtoniet groeien. De hedenbergietvezels vormen 
als het ware een "gordijn" langs het b-c vlak van de in de [010] richting verlengde 
babingtoniet. De funfereinfachketten in babingtoniet zijn waarschijnlijk in lijn met de 
zweiereinfachketten van de hedenbergiet. De hedenbergietvezels groeiden onder een 
hoek van ongeveer 102° ten opzichte van het (010) babingtoniet vlak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaatvormige babingtoniet-kristallen op calciet. Upper 
New Street groeve, West Paterson, Passaic County, 
New Jersey, USA. Foto en copyright Eric Greene 
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Hedenbergiet-kristallen op babingtoniet. Upper New Street groeve, West Paterson, Passaic 
County, New Jersey, USA. Specimens, foto's en copyright Johan Maertens. 
 
De oorspronkelijke metingen werden uitgevoerd op een babingtoniet-hedenbergiet 
paragenese van Arvigo, Val Calanca, Grisons (Zwitserland) (Armbruster, 2000). Sinds de 
eerste publicatie werden meer voorkomens van deze paragenese ontdekt (Prospect Park, 
New Jersey; Peabody, Massachusetts; Bull Run, Loudon County, Virgina; allen uit Trias 
Basalt en vulkanische gesteente in het Saar-Nahe, Duitsland gebied). Specimens met 
grotere kristallen, afkomstig van Lincoln Park, New Jersey (en Upper New Street) lieten 
nauwkeuriger onderzoek toe. Armbruster (2002) bevestigde de identificatie van 
babingtoniet en hedenbergiet. Babingtoniet vormt plaatjes van enkele millimeter breed en 
0,01 mm dik. Deze vormen onregelmatige groepen en zijn bedekt door een dichte laag 
hedenbergiet. 
 
De paragenese van babingtoniet op calciet, heulandiet en prehniet, toont een late vorming 
aan in de pillow basalt mineralisatie bij een temperatuur rond 200°C. Hedenbergiet (enkel 
Fe2+) zou kunnen beginnen groeien zijn op babingtoniet bij een dalende zuurstoffugaciteit. 
 

Zuurstoffugaciteit (fO2) : de dampdruk van een gas (als ideaal gas) na herrekening van de 
gemeten dampdruk, bruikbaar als een maat voor de vluchtigheid van een stof uit een 
heterogeen mengsel. De zuurstoffugaciteit is een belangrijke variabele in gesteentevorming 
en heeft een fundamentele invloed op de mineralisatie. Reducerende toestanden zijn "laag 
fO2", en oxiderende toestanden zijn "hoog fO2". 

 
Babingtoniet kan gewoonlijk eerder mineraliseren (kwarts-periode in de pillow basalt 
mineralisatie volgens Schaller) en voorbeelden bestaan in de trap rock. Babingtoniet (met 
zowel Fe2+ als Fe3+) lijkt stabiel over een ruim zuurstoffugaciteitsbereik. De hydrothermale 
kristallisatieprocessen in de pillow basalt gebeurden waarschijnlijk in meerdere perioden 
met wisselende fO2 en water-activiteit. De babingtoniet-hedenbergiet paragenese 
mineraliseerde schijnbaar tijdens de latere calciet-periode. 
 
In verband met de paragenese wordt babingtoniet ook gevonden op prehniet gevormd 
rond anhydriet-kristallen. Anhydriet loste op tijdens de prehniet periode. De overblijvende 
holte bood plaats voor de kristallisatie van onder andere apophylliet en datoliet. 
Apophyllietkristallen met prisma~ en pyramidevlakken zijn doorschijnend tot 
ondoorschijnend. Babingtonietkristallen groeiden op apophylliet. Begeleidende mineralen 
zijn pumpelllyiet (donker groen), laumontiet (witte naaldjes of radiaalstralige aggregaten) 
en datoliet (kleurloos). 
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Hedenbergiet-kristallen op babingtoniet. Upper 
New Street groeve, West Paterson, Passaic 
County, New Jersey, USA. Foto Paul Van hee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedenbergiet werd in 1819 door Berzelius beschreven en genoemd naar M.A. Ludwig 
Hedenberg, een Zweedse chemicus die het mineraal voor het eerst beschreef. 
Synoniemen zijn ferrosaliet (geologie), ferrohedenbergiet, schefferiet en jeffersoniet. 
Dana (1997) klasseert het mineraal als 65.1.3a.2 enkelvoudige onvertakte silicaatketen en  
Strunz (2001) klasseert het mineraal als 9.DA.15 bij de inosilicaten met twee-periodische 
enkele keten, meer specifiek als een Ca-clinopyroxeen in de diopsiet groep. De type-
vindplaats is de Tunaberg skarns in Tunaberg, Nyköping, Södermanland, Zweden. 
 
Hedenbergiet, is meestal donker groen tot zwart en is nauw verwant met diopsiet,  
johannseniet en augiet, waarmee het mengreeksen vormt. Het is een gesteentevormend 
mineraal in ijzerhoudende silicaatrijke afzettingsgesteenten (skarns), in het bijzonder in 
contact-metamorfe gesteenten. Het wordt ook gevonden in uitvloeiinggesteenten, 
ijzerertslichamen, alkalische granieten, syenieten, en in xenolieten in kimberliet. 
Kristallen zijn kortprismatisch (vierkante doorsnede), naaldvormig en sporadisch vezelig. 
Goedgevormde kristallen zijn zeldzaam, en vaker gedrongen, compact, korrelig, 
plaatvormig of massief. De breuk is oneven tot schelpvormig en het mineraal heeft een 
hardheid tussen vijf en zes. 
Hedenbergiet komt voor met wollastoniet, grossulaar, andradiet, magnetiet, actinoliet, 
galeniet, rhodoniet en calciet. 
Vermeldenswaardige vindplaatsen zijn Fresno County, California en Franklin, New 
Jersey, USA; Nordmark Zweden; Broken Hill, Australië; Elba en Toscane, Italië en 
Kazakstan.  
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De techniek van het splijten van pillows met behulp van wiggen. Foto's Johan Maertens. 
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