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MKA-kalender 
 
Vrijdag 1 september 2006 : géén vergadering ! 

 

 
Wegens het gezellig samenzijn in 's Gravenwezel op 2 september is er op vrijdag 1 september 
2006 uitzonderlijk géén maandelijkse vergadering in 's Gravenwezel. 
 
 

Zaterdag 2 september 2006 

 

 
Gezellig samenzijn in 's Gravenwezel 
 
Ons gezellig samenzijn gaat in 2006 door in het lokaal "De Drie Rozen" in 's Gravenwezel, op 
zaterdag 2 september 2006 om 20 h. Op het menu staat kippen-tapas, als hoofdschotel naar 
keuze Varkenhaasje met mosterdsaus of koolvisfilet, seizoengroenten en aardappelkroketten, en 
als nagerecht tiramisu. 
 
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. 
Koks van dienst : Jan en Agnes Van hee (broer en zus van onze voorzitter) 
Graag voor 27 augustus 2006 inschrijven bij Herman Reynders, Paul Van hee of Miel Danneels. 
 
 

Vrijdag 8 september 2006 

 

 
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 prehniet van de Upper New Street 
Quarry, Paterson, NJ, USA aangeboden. Meer details hierover vindt U elders 
in dit nummer.  

20.15 h  
Herwig Pelckmans

Reisbelevenissen in Nevada en Oregon (USA)
 
 
 
 

 
De reis die Herwig en zijn gezin dit jaar maakte, was tot hiertoe één van hun mooiste reizen in 
de Verenigde Staten. In veel opzichten was het een reis van uitersten. Dat kwam reeds tot uiting 
tijdens de voorbereiding van hun tocht. Wát ze allemaal zagen, beleefden, vonden en af en toe 
ook meenamen, verklappen we u lekker niet. Wáár ze naar toe gingen, ontrafelt u waarschijnlijk 
wel uit de titel van de voordracht. Weet u nog niet waarheen volgende zomer ? Dan is dit dé 
avond die u zeker niet mag missen ! 
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Zaterdag 9 september 2006 

 

 
Vergadering Werkgroep Edelsteenkunde 
 
Maandelijkse vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in de conferentiezaal van 
"OP-SINJOORKE" 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.  
  
Practicum
Zoals gebruikelijk houden we in september een practicumvergadering. Er is gelegenheid 
om de zelf meegebrachte edelstenen te determineren. Natuurlijk worden er weer de va-
kantie-ervaringen uitgewisseld en plannen gemaakt voor het nieuwe werkgroepseizoen. 
 
 

Zondag 10 september 2006 

 

 
Verzameluitstap naar de Carrière des Vaulx in Wellin. 
  
Er werden hier al elf mineralen gevonden, maar de voornaamste blijven calciet, (het 
betreft weer een kalksteengroeve), waarvan we mooie dieporanje exemplaren vonden, en 
vooral fluoriet. Wij vonden er slechts eentje, maar dat ze er zitten is zeker.  
Voor deze groeve krijg je niet zonder meer toelating ! Er wordt soms ook in het weekend 
gewerkt. Vandaar dat we goede afspraken moeten maken deze keer. We mikken op 
zondag 10 september, maar als we tijdens de voorafgaande week te horen krijgen dat dat 
niet kan, schuiven we een weekje op tot het wel lukt. Er moet dus deze keer absoluut 
worden ingeschreven bij Eddy Vervloet (zie kaft), met achterlating van e-mail of telefoon, 
zodat iedereen bereikbaar is om eventueel te verschuiven… 
Afspraak rond 10 uur, een routebeschrijving krijgt U ook van Eddy. 
Zoals gewoonlijk hebt U degelijk schoeisel, een veiligheidshelm en een scherp oog nodig. 
De ambiance maken we zelf… 
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Twee teasertjes uit de groeve van Wellin : links prachtige oranje calcietkristallen en rechts 
fluorietkristallen met kwartskristallen. Te vinden op 10 september ! Foto's Eddy Vervloet, 
verzameling Karina Belis. 
 
 
 
 
 

Boekbespreking 
 
 

Paul Tambuyser 
 
De geologische stad  - steeds natuursteen - 
Jan Verhofstad, Jan van den Koppel 
Nederlandse Geologische Vereniging, 2006 
pp. 261, 176 afbeeldingen (het merendeel kleurenfoto’s), enkele diagramma’s en 12 stadsplatte-
gronden. 21 x 12 cm, zachte kaft, genaaid gebrocheerd 
ISBN: 90-806769-3-4  prijsindicatie: € 17,95 
 
Nooit was geologie zo dicht bij. Als het aan geoloog Jan Verhofstad ligt, dan hoeven we zelfs niet 
meer met rugzak en geologenhamer de natuur in te trekken om aan geologie te doen. In deze gids 
beschrijft hij en co-auteur Jan van den Koppel, geologische wandelingen in 12 Nederlandse 
steden. Deze wandelingen gaan langs gebouwen waaraan natuursteen is verwerkt. 
 
Om aan "stoep-en-gevel-petrologie" te doen is natuurlijk wel wat voorkennis vereist. In deel 1 van 
het boek behandelen de auteurs in zes hoofdstukken de verschillende soorten gesteenten; 
stollings-, sediment- en metamorfe gesteenten. Dit deel van deze gids is een ideale eerste 
kennismaking met gesteenten en het macroscopisch herkennen ervan. Alles wordt op een 
eenvoudige manier verklaard, zonder gebruik te maken van een overvloed aan vaktermen, 
chemische formules of ingewikkelde diagrammen. 
 
Aan graniet alleen al wordt een compleet hoofdstuk gewijd. Dat is ook niet verwonderlijk omdat dit 
het meest voorkomende stollingsgesteente is en omdat het een bijzondere didactische waarde 
heeft als het gaat over het herkennen van de verschillende mineralen waaruit dit gesteente 
bestaat. 
In een volgend hoofdstuk worden de overige dieptegesteenten besproken en onderverdeeld op 
basis van de belangrijkste mineralen waaruit ze zijn opgebouwd. Afhankelijk van de 
mineralogische samenstelling gaat men de dieptegesteenten in lichte en donkere en in zure en 
basische gesteenten indelen. 
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De vulkanische gesteenten krijgen een apart hoofdstuk 
toebedeeld en het verband tussen vulkanische en diepte-
gesteenten wordt er toegelicht. 
 
De sedimentgesteenten worden in twee hoofdstukken be-
handeld. In het hoofdstuk over klastische sedimenten 
wordt ingegaan op de processen (verwering) die de vor-
ming van sedimentgesteenten veroorzaken. 
Kalksteen krijgt een apart hoofdstuk omdat dit gesteente 
erg veel in de bouw wordt toegepast. 
 
Het hoofdstuk over metamorfe gesteenten besluit het 100 
bladzijden tellende eerste deel van deze gids. Men wordt 
er ingeleid in de minder alledaagse materie van metamor-
fose en de bijbehorende processen die zich diep in de 
aarde afspelen. Ook in dit hoofdstuk leert men een aantal 
gesteenten herkennen maar men wordt er wel op 
gewezen dat de naamgeving van metamorfe gesteenten 
niet altijd even vanzelfsprekend is. 
 
Deel 2 (een 130-tal bladzijden tellend) met als ondertitel 
“steeds natuursteen” beschrijft de in 12 steden toegepaste 
natuurstenen. Deze steden zijn (in alfabetische volgorde) 
Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Deventer, Groningen, 
Hoorn, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, ’s-
Hertogenbosch en Utrecht. 

 
De idee is dat men aan de hand van deze gids, stadswandelingen kan maken en de aan diverse 
gebouwen toegepaste natuursteen zal bekijken. Wat in deel 1 werd aangeleerd, kan men nu in de 
praktijk brengen. Van elk van de behandelde steden is een schematisch plattegrondje voorhanden. 
De diverse locaties worden er met een nummer op aangeduid. De kleur van de nummers geeft aan 
of we met een stollings- een sediment- of een metamorf gesteente te maken hebben. Jammer 
genoeg volgt de nummering geen vooraf uitgestippelde route, maar komt ze overeen met de 
volgorde van behandeling van de diverse gesteentesoorten in het eerste deel. 
 
De beschrijving van de diverse locaties is vrij uitvoerig en indien nodig wordt er zelfs gewezen 
waar de beste plek is om het gesteente of een detail ervan te observeren. Een volgend bezoekje 
aan Amsterdam zal nu een heel nieuwe dimensie krijgen; wat te denken van een gepolijste blauwe 
graniet op nummer 27 van de Kloveniersburgwal, of een rapakivigraniet in de etalages van 
nummer 38 in de P.C. Hoofdstraat. Op het Rembrandplein gaat u voor de etalage van het 
sigarenwinkeltje door de knieen om een mooie anorthosiet te bewonderen en de serpentijnbreccie 
van juwelier Cartier in de P.C. Hoofdstraat is ook een "must". 
 
Deel drie (een 30-tal bladzijden) van de gids kreeg als ondertitel “nader bekeken”. Men vindt er 
korte bijdragen van enkele gastauteurs over o.a. verwering en behoud van natuursteen, over fos-
sielen, een bondige verklaring van het Streckeisen diagram enz. Het geheel wordt afgesloten met 
een literatuuropgave, een verklarende begrippenlijst, een index en een uitgebreide lijst met han-
delsnamen. 
 
Jan Verhofstad heeft in deze handzame gids op een zeer originele manier zijn jarenlange ervaring 
als veldgeoloog ingezet. Wilt u ook meer over gesteenten te weten komen? Dan is dit uw kans om 
op een speelse manier met deze boeiende materie in aanraking te komen. Het is het vermelden 
waard dat deze gids door de Nederlandse Geologische Vereniging (NGV) werd uitgegeven ter ge-
legenheid van haar 60-jarig jubileum. 
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MKA-nieuws 
 
 

In memoriam : René Van Herck  
 

 
Tijdens de opstelling van Minerant 2006 op vrijdag 5 mei 2006 
bereikte ons het nieuws dat een van onze trouwste standhou-
ders, René Van Herck, op 3 mei overleden was.  René werd 
geboren in Wilrijk op 23 Juni 1936, en is dus net geen 70 ge-
worden. Op 10 mei werd hij begraven. 
 
Samen met zijn echtgenote Georgette Westelinck namen zij 
vanaf het begin deel aan Minerant. René was lid van verschil-
lende verenigingen, o.a. van ACAM. Samen namen ze deel aan 
talloze mineralenbeurzen in binnen- en buitenland. René was 

voor iedere geregelde mineralenbeurs-bezoeker een bekend gezicht. Vorig jaar nog werd 
hij gelauwerd voor zijn 30 jaar ononderbroeken deelname aan de mineralenbeurs van 
ACAM. Wij bieden Georgette onze welgemeende gevoelens van medeleven aan. 
 
 

Axel Emmermann E.V.P. van de F.M.S. ...  
 

 
Met veel plezier hebben we vernomen dat Axel Emmermann voor onbepaalde tijd 
benoemd werd tot European Vice President van de Fluorescent Mineral Society. Hij neemt 
die taak over van Gérard Barmarin (eveneens MKA-lid overigens). Dit werd half mei 2006 
meegedeeld door Rod Burroughs, voorzitter van de F.M.S. 
 
Het positieve aan heel dit gebeuren is dat op deze manier twee belangrijke verenigingen 
op het gebied van de mineralogie een grootste gemene deler krijgen, of een gezamenlijk 
scharnierpunt zeg maar. Dat is heel positief voor onze wereldwijde contacten. 
 
Na Richard Loyens en Gérard Barmarin is dit al de derde MKA-er na elkaar die deze 
functie voor de Amerikaanse vereniging bekleedt. 
 
 
Vraag en aanbod  
 

 
Te koop : verzameling mineralen en schelpen, bevragen : mevr. De Man 03 2397580. 
(wegens een sterfgeval; de verzameling bestaat uit "4 schabben").  
 
Wegens het overlijden van René Van Herck zijn enkele zaag- en polijstmachines te 
koop voor een zeer interessante prijs. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op 
met Mevr. Georgette Westelinck, tel. en fax 03 4540411. 
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Ruilvergadering zeolieten  
 

 
De eerste zeolieten ruilvergadering vo-
rig jaar was een succes. Zij die erbij wa-
ren vonden het gezellig. Zij die er niet 
bij konden zijn, hadden spijt dat ze de 
ruildag gemist hadden. En dus herhalen 
we met plezier dit initiatief. Dit keer op 
zondag 22 oktober van 10u00 tot 
13u00, net als vorig jaar in "De Drie 
Rozen", Kerkstraat 45 in 's Graven-
wezel. 

Leeghalen die zolder, uitmesten die kelder, opruimen die garage, sorteren die vakantie-
vondsten ! Want het wordt weer een leuke dag. Wie komt, kan naar hartelust zeolietmine-
ralen ruilen of (ver)kopen. Iedereen met belangstelling voor zeolieten is welkom. Je hoeft 
dus geen gespecialiseerd zeolietenverzamelaar te zijn ! Net zoals vorig jaar zijn er gratis 
micromounts van verschillende vindplaatsen voor alle aanwezigen.  Voor wie zelf minera-
len wil uitstallen : zorg aub voor een tafelkleed of iets dergelijks als tafelbescherming. Als 
je komt en een tafel wil inrichten, graag vooraf een seintje aan Ineke (tel. 03 827 67 36 of 
e-mail ina.van.dyck@skynet.be).  
 
 

Een heleboel zessen ...  
 

 
Een eindje na de zessen op zes zes zes trokken ze met hun zessen en gevolg langs de 
helft van zes gemeente-(districts-)huizen en zo werden de zes drie maal twee paren, 
hetgeen nog altijd zes is.  ATV en VTM zonden het uit om zes na zes (of daaromtrent) 
want het is maar een keer zes zes zes.  
 
De zes hoofdrolspelers : Kitty, 
Yoery, Tine, Chris, Nathalie en 
Ken.  Tine is de dochter van Rik 
(redacteur van dit blad) en Ria 
Dillen, Chris is nu hun schoon-
zoon, en Tine is de kleindochter 
van Philomène (tussenstation 
voor Geonieuws van redactie naar 
drukkerij) en de moeder van Glen 
waarvan Chris de vader is, Kitty is 
de schoonzus van Tine en Ken 
haar schoonbroer, Yoery de 
schoonbroer van Chris en 
Nathalie zijn schoonzus …  
Aan allen en hun families een 
zesvoudig proficiat  ! 
 
En ééntje tegelijk ...  
 

 
Op 31 mei 2006 werd Rani geboren, kleindochter van Annie en Paul Van hee (voorzitter), 
het tweede kindje van Sandy en Vanessa Van hee-Bosschaerts. Alle generaties : van 
harte gefeliciteerd ! 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 15/9/2006-15/10/2006 
 
 
2-3/9  B BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark.  
   OPGELET : gewijzigde datum ! 
 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. Tel. 02 5387130 
     <leemansroger@hotmail.com>  www.cmpb.net 
 

 
2-3/9 BE NEUPRE (LIEGE). Salle du Coude à Coude, Rue du Ry Chéra 1A. Ruil-beurs "Géo-

Condroz. 10-17.30 h. <lucien.rixhon@skynet.be>, tel. 04 3836491  
2-3/9 CH ALTDORF. Dätwyler AG, Gotthardstr. 13-18/10-16 h. Beurs (M). 

<boerse@mineralienfreund.ch> 
2-3/9 NL DEN HAAG. De Uithof, Jaap Edenweg 10. Beurs (M-F). <beurzen@mineralennlc.nl> 

www.mineralennlc.nl 
 

 
[Voor de overige beurzen van begin september verwijzen we naar het vorige nummer] 
 
15-17/9 CZ PRAAG. 10-18/10-18/10-16 h. Beurs (M e.a. verzamelobjecten). <sberatel@ppa.cz> 

www.sberatel.info
16/9 DE CHEMNITZ.  Kulturkaufhaus Tietz, Moritzstr. 20. 10-16 h. Beurs (M-F). <urban-mineralien-

messen@t-online.de> 
16/9 FR NAVES (19). Salle polyvalente. Ruil-beurs (M-F). <paulette.ceron@tiscali.fr>  
16-17/9 FR LA ROQUE D'ANTHÉRON (13). Foyer Rural, Salle Marcel Pagnol. Beurs (M-F). 
16-17/9 FR SAINT PIERRE EN PORT (76). Salle Les Pommiers (plus chapiteau)  
16-17/9 FR CHANTILLY (60). Espace Bouteiller. Beurs (M-F-J-E). 
16-17/9 DE IMSBACH.  Gemeindehalle. 10-18 h. Beurs (ML-F). <touristik@donnersberg.de> 

www.donnersberg-touristik.de
16-17/9 DE ULM.  Donauhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). 
16-17/9 IT CREMONA.  Ruil-beurs (MM) ; tentoonstelling over bariet. <gmc.cr@dinet.it> 
17/9 DE GERA. Klubzentrum Comma. 10-16 h. Beurs (M-F). www.geraer-mineralienfreunde.de
17/9 DE SIEGEN. Siegerlandhalle (Hüttensaal). 11-17 h.  Beurs. <mineralnst@aol.com>  
23-24/9 DE CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. 10-17.30/11-17 h. Beurs (M-F). 
23-24/9 DE DRESDEN. Messegelände. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de>  www.kristall-galerie.de  
23-24/9 DE HANNOVER. Congress Zentrum. 11-18 h. Beurs (E). 
23-24/9 CH WILL.  Stadtsaal (bij station). 13-18/10-18 h. Beurs (M). <hans.altorfer@sulzer.com> 
23-24/9 IT DORF TIROL. Raiffeisensaal. 9-19/9-17 h. Beurs (M). 
23-24/9 FR BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs (M-F-E). <jc-moreau-robert@wanadoo.fr> 
23-24/9 FR ANTIBES/JUAN LES PINS (06). Palais des Congrès, Square Sydney Bechet. Beurs. 
24/9 NL 'S HERTOGENBOSCH. "De Helftheuvel. 10-17 h. Beurs. 
24/9 IT DOMODOSSOLA.  Dopolavoro Ferroviario (bij station). 9-17 h.  Beurs (M). 
24/9 DE GROSSENLÜDER. Bürgerhaus Großenlüder. 10-17 h. Beurs (M-F). 
24/9 DE WUPPERTAL-ELBERFELD. Stadthalle, Auf dem Johannisberg. 11-17 h. Beurs (M). 

<everhardus.schakel@telebel.de>  www.vfmg-bergmark-wuppertal.de
30/9 FR BOSMIE L'AIGUILLE (87).  Salle Georges Bizet (8 km van Limoges). Ruil-beurs (M-F) 
30/9 HU BUDAPEST. Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház, Teleki u. 50. <kmo@kispest.hu> 

www.kmo.kispest.hu  
30/9-1/10 FR LILLE/WASQUEHAL (59). Salle des Fêtes du centre (Salle Herman). 

<delporte.frederic@wanadoo.fr> 
30/9-1/10 FR SAINT JULIEN LES VILLAS / TROYES (10).  Salle polyvalente de Saint Julien Les Villas, 

Allée du Chateau des Cours. Beurs (M-F-J-E). 
 30/9-1/10 DE HEIDELBERG. Stadthalle-Kongresshaus. 10-18/11-17 h. Beurs (M)., So. 11-17. 

www.mineralien-breitenborn

3/9 BE SINT-GILLIS-WAAS. Gemeentepark (bij gemeentehuis). Beurs (uitsluitend fossielen en 
toebehoren). Combineerbaar met een bezoek aan het museum "Huis van de Evolutie".
Info : Jo De Wilde, Kluizense steenweg 6,9000 Gent. Tel. 09 2588544  of 0486 059803
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30/9-1/10 AT WIEN. Stadthalle. Halle E, Vogelweidpl. 14. 9-16 h. <stefan.holzer@stefanholzer.org>, 
www.vmoe-wien.at  Tentoonstelling over agaat. 

30/9-1/10 CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
<resuvian@bluewin.ch> 

30/9-1/10 CH GENEVE. Palexpo, Grand Saconnex. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
1/10 AT ANGER.  Hotel Thaller, Hauptplatz. 9.30-17 h. Beurs (M). 
1/10 DE BÜHL. Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). Tentoonst. "Grube Clara" 
1/10 DE KERPEN. Jahnhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <poolbox@gmx.de> 

www.solidstones.de/mineralienboerse. 
1/10 DE SCHLEMA. 10-17 h. Neurs (M). 
1/10 DE STEINEBACH. Bürgerhaus „Steinebacher Hof“. 11-17 h. Beurs (M en mijnbouw) 

<bergwerk@gebhardshain.de> www.besucherbergwerk-grube-bindeweide.de
1/10 NL EINDHOVEN. Motel Eindhoven "Van der Valk". 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
6-9/10 JP TOKYO.  <tima@ro.bek-koame.ne.jp> 
7/10 CZ JABLONEC. Gymnasium, U Balvanu 16. 7.30-14 h. Beurs (M). 
7-8/10 FR ROUEN (76). Halle aux Toiles, Place de la Basse Vieille Tour (bij kathedraal). Beurs (M-F-

prehistorische voorwerpen). www.salon-mineraux-rouen.com  
7-8/10 FR TOURNEFEUILLE (31). Gymnase Jean Gay. Beurs (M-F-MM)  
7-8/10 NL RIJSWIJK (ZH). Evenementenhal. <mineraal@evenementenhalrijswijk.nl> 

www.evenementenhalrijswijk.nl
7-8/10 DE ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@ web.de> 
7-8/10 DE DREIEICH. Bürgerhaus Sprendlingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <y.r.wag@arcor.de> 

www.buergerhaeuser.dreieich.d 
7-8/10 DE MILTENBERG. Altes Rathaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <r.bast@t-online.de> 

hometown.aol.de/olaf1405
7-8/10 SE VÄSTERÅS.  Västeråshallen (Rocklunda sport area). 10-17/10-16 h. 

<allan.ekberg@punkt.se> www.geonord.org/org/VAGS/show.shtml
8/10 CH LEISSIGEN. Hotel Kreuz. 9-17 h. Beurs (M). 
8/10 DE HAMELN. Rattenfängerhalle. Beurs (M-F-E). <chris.gornik@t-online.de> 
8/10 DE OELSNITZ. Vogtlandsporthalle. 9-17 h. Beurs (M). <steffenpestel@aol.com> 
8/10 DE WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. <gerhard.schilhabl@freenet.de> 
8/10 NL SEVENUM.  Sevewaeg-Markt 3. 11-17 h. Beurs (M-F).<h.rayer@planet.nl>  

www.rayerminerals.com
8/10 HU BUDAPEST. Almássy Téri Szabadidőközpont, Almássy tér 6.<almassy@almassy.hu> 

www.almassy.hu 
14-15/10 FR BOURGES (18). Centre socio culturel MBDA France, RN 151, richting Châteauroux, exit 

A71. Beurs (M-F-MM-schelpen) 
14-15/10 FR LA VALETTE DU VAR / TOULON (83). Salle des Fêtes Charles Couros, les Espaluns. 

Beurs (M-F-J-E). 
14-15/10 FR L'ARBRESLE (69).  Salle des Fêtes Claude Terrasse, R.N. 7. Beurs (M-F-E) 

<fare.stephane@wanadoo.fr> 
14-15/10 DE FREIBURG. Messe Freiburg, Halle 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).<vfmgfbrg@aol.com>  
14-15/10 CH LUGANO. Expo-Halle Pregassona. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
14-15/10 DK NAESTVED. Naestvedhallen. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <hhmfossil@stotanet.dk> 

forening.bynet.dk/naestved/saf/Stenmessen.htm 
14-15/10 FR BOURGES. Centre socio-culturel MBDA France. Beurs (M-F-MM). 
14-15/10 HU SOPRON. Ifjusagi Központ, Erzsebet-Park. 9-17/9-16 h. <panminhu @infornax.hu> 
15/10 DE BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E). 
15/10 DE DARMSTADT.  Orangerie, Bessunger Str. 44. 10-17 h. Beurs (M-F). 
15/10 DE DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Str. 30. 10-18 h. Ruil-beurs (M-F). 

<anghesse@t-online.de> 
15/10 DE MANNHEIM-NECKARAU. Volkshochschule am Markt. 9-17 h. Beurs (M-F). 
 
 

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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In memoriam : Hugo 
Strunz 
 
 
Paul Tambuyser en Rik Dillen 
 
Op 26 april 2006 overleed in de leeftijd van 96 jaar 
een van de grondleggers van de moderne mineralo-
gie, Prof. Karl Hugo Strunz. Hij werd geboren in Wei-
den, Duitsland in 1910. De middelbare school bezocht 
hij in Regensburg, en vanaf 1929 ging hij mineralogie 
studeren in München. In 1933 behaalde hij zijn PhD 
aan de Ludwig Maximiliaan universiteit, en in 1935 
behaalde hij een doctoraat in wetenschap en 
technologie aan de Technische Hochschule München. Hij behaalde een aggregaat voor 
het hoger onderwijs, maar maakte daar in eerste instantie geen gebruik van. 
 
Hij nam een uitnodiging van William Lawrence Bragg aan om in zijn instituut in Manches-
ter, Groot-Brittannië te gaan werken, en later werd hij assistent van de beroemde Zwitser-
se mineraloog Paul Niggli, professor aan de Eidgenössische Technische Hochschule in 
Zürich, Zwitserland. In 1937 werd hij dan assistent van de al even beroemde Paul 
Ramdohr in het mineralogisch museum van Berlijn. In Berlijn nam hij eindeljk de draad op 
van zijn aggregaat, en werd professor mineralogie en petrografie aan de Friedrich Wil-
helm Universiteit (later Humboldt Universiteit genoemd). Na de tweede wereldoorlog ver-
huisde hij naar zijn geboortestreek Beieren waar hij mineralogie onderwees aan de Philo-
sophisch-Theologische Hochschule in Regensburg. Hij richtte er een eigen instituut op, 
dat later werd uitgebreid tot het Staatliches Forschungsinstitut für angewandte Mineralo-
gie. 
 
In 1951 werd hij professor mineralogie aan de technische universiteit van Berlijn. In totaal 
schreef hij, als auteur of co-auteur, 220 publicaties. Het vlaggenschip van al zijn publica-
ties was natuurlijk zijn werk "Mineralogische Tabellen", waarvan de eerste editie ver-
scheen in volle oorlogstijd, 1941. De idee was gegroeid uit de harde noodzaak die hij als 
curator van een museum had om mineralen te ordenen, letterlijk en figuurlijk. Van 1958 tot 
1970 zat hij de Commission on New Minerals and New Mineral Names van de IMA 
(International Mineralogical Association) voor, en hij bleef nog geassocieerd directeur tot 
1982. In 1978 werd Hugo Strunz geëmeriteerd, zeg maar, gepensioneerd. 
 
Hij was ook co-auteur van "Klockmann's Lehrbuch der Mineralogie", waaruit generaties 
mineralogie-studenten hun wijsheid haalden. Hugo Strunz was ook zeer geïnteresseerd in 
de historische aspecten van zijn vak. Hij nam o.a. het initiatief om de 200-jarige geschie-
denis van de mijnbouw-academie van de Technische Universität Berlin neer te schrijven 
in het artikel : "Von der Bergakademie zur Technischen Universität Berlin 1770-1970". 
 
Hij was een zeer bereisd man, en nam nog deel aan mineralogische studiereizen toen hij 
de kaap van 80 jaar al lang voorbij was. Hij was uiteraard bijzonder geïnteresseerd in de  
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Ferristrunzietkristallen van Blaton, Henegouwen, 
België. Verzameling en foto © Rik Dillen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mineralogie van zijn eigen streek, de Oberpfalz in Beieren. En zo komt het dat een man-
gaan-ijzer-fosfaat, ontdekt in Hagendorf-Süd in 1957 beschreven werd als strunziet. Na-
dien volgden nog twee andere mineralen, namelijk ferrostrunziet en - met Belgische type-
vindplaats - ferristrunziet (Blaton, Henegouwen). 
 
Waar Dana de peetvader is van de beschrijvende mineralogie, is Strunz ongetwijfeld de 
patroon van de systematische mineralogie. Sinds begin jaren '30 was Hugo Strunz, die 
toen aan de universiteit van München studeerde, geboeid in de structurele samenhang 
van de verschillende mineraalsoorten. In de daaropvolgende jaren schreef hij talrijke 
publicaties op dat gebied, met als doel een nieuwe systematiek te ontwerpen. In 1939 
kreeg hij van Prof. H. Steinmetz van de "Deutsche Mineralogische Gesellschaft" de 
opdracht om een nieuw classificatiesysteem in tabelvorm uit te geven. 
 
In 1941 publiceerde Strunz op 31-jarige leeftijd zijn eerste uitgave van de “Mineralogische 
Tabellen” waarin hij de chemische samenstelling en de kristalstructuur van de mineralen 
combineerde om hen te klasseren. Hoofdzakelijk kwam het systeem er op neer dat de mi-
neralen afhankelijk van hun anionen in 9 klassen werden geordend. De negen klassen in 
het toenmalige systeem van Strunz waren: 
 
1. elementen 
2. sulfiden 
3. halogeniden 
4. oxiden en hydroxiden 
5. nitraten, carbonaten, boraten 
6. sulfaten 
7. fosfaten, arsenaten, vanadaten 
8. silicaten 
9. organische verbindingen 
 
Deze negen klassen werden verder, op basis van 
hun chemische samenstelling en hun structurele 
kenmerken, in afdelingen onderverdeeld en tenslot-
te werden de verschillende mineralen in groepen of 
reeksen ondergebracht. 
 
De systematiek van Strunz was op een aantal pun-
ten afwijkend van de systemen die zijn voorlopers, 
Groth-Mieleitner (1921) en Klockmann-Ramdohr 
(1936) enkele jaren voordien gepubliceerd hadden. 
Hij maakte daarbij gebruik van recente onderzoe-
kingen van diverse collega's mineralogen. 
Om zijn systematiek op te stellen heeft Strunz 
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uiteraard gebruik gemaakt van een veelheid aan publicaties in diverse tijdschriften, en 
kreeg hij de medewerking van een hele schare mineralogen. In 2001 verscheen de 
negende editie. In die periode werd de systematische indeling van de mineralen telkens 
weer verfijnd en aangepast aan de resultaten van de nieuwste structuuronderzoekingen. 
In de vijfde uitgave werden zo'n 1745 verschillende mineraalsoorten vermeld. Sindsdien is 
het aantal mineralen (in de 9de editie) tot een 4000-tal soorten gestegen. In deze 
negende uitgave werd de indeling wel op een aantal punten significant aangepast, met als 
meest opvallende wapenfeit een aparte klasse voor de boraten, zodat het systeem van 
Strunz niet meer 9, maar 10 klassen telt. 
 
Sinds de eerste uitgave van de "Mineralogische Tabellen" hebben de mineralogie, de 
chemie en de kristallografie nog een behoorlijke evolutie meegemaakt. Er zijn niet alleen 
veel meer mineralen bijgekomen, maar er is ook een enorme toevloed aan nieuwe kristal-
structuurbepalingen. Deze laten toe om mineralen beter met elkaar te vergelijken en uit-
eindelijk de soorten met een gelijkaardige structuur binnen één groep onder te brengen. 
Daarom werden veel mineralen in nieuwe groepen ondergebracht en is er flink wat heen 
en weer geschoven tussen de reeds bestaande mineralengroepjes. Ook blijkt het onver-
mijdelijk om heel wat mineralen als een afzonderlijke soort (die dus niet in de een of an-
dere groep thuishoort) te catalogeren.  
 
Het systeem van Strunz wordt, tot op heden, door heel wat instituten, musea en minera-
lenverzamelaars gebruikt om hun verzamelingen te klasseren. Zelfs in de Verenigde Sta-
ten, waar het systeem van Dana zijn wieg heeft staan, wordt door menig verzamelaar of 
museum het systeem van Strunz gehanteerd. Nu "de Strunz" in het Engels is uitgegeven 
zal deze trend zich wellicht nog verder doorzetten. Men kan gerust stellen dat het werk 
van Strunz in iedere mineralogisch georiënteerde bibliotheek, waar ook ter wereld, 
aanwezig is. Voor een boekbespreking van deze negende editie van Strunz' Mineralogical 
Tables verwijzen we naar de MKA-website www.minerant.org/archief/revstrunz.html 
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Mineraal van de maand 
prehniet 
 

Rik Dillen 
 
Het mineraal prehniet 
 
Prehniet komt wel geregeld samen voor met zeolieten, maar is er zelf geen. Het is een 
inosilikaat (opgebouwd uit ketens dus) met toch al wat phyllosilikaat-allures (bladerige 
structuur). In sommige werken vind je het trouwens onder de phyllosilikaten. 
 
Prehniet werd waarschijnlijk ontdekt rond 1780, en men dacht dat het om een nieuwe, 
halfdoorschijnende vorm van de asbestsoort chrysoliet ging. In 1783 bracht de Neder-
landse kolonel Hendrik Von Prehn (1733-1785) een paar specimens mee naar Europa, 
waar ze door A.G. Werner onderzocht werden en in 1790 werd het nieuwe mineraal preh-
niet genoemd. Het type-specimen is niet bekend. 
 
In de loop van de geschiedenis werden tal van mineralen pas na hun "ontdekking" ver-
eenzelvigd met prehniet, of kreeg prehniet tal van "reserve"-namen, zoals bvb. adeliet, 
adiliet, aedeliet, chiltoniet, chrysolite du Cap, coupholiet, edeliet, jacksoniet, prehnitoid, 
ædelforsit, ædelite, anchi-zeoliet... Dergelijke toestanden komen frequent voor bij com-
plexe silicaten die vroeg in de geschiedenis ontdekt werden : de analytische mogelijkhe-
den evolueerden al die tijd continu, met verwarring alom met betrekking tot formules en de 
daarbij horende mineraalnamen.  
 
In de volgende tabel stellen we een paar familieleden van prehniet voor, zodat je je een 
beetje kunt voorstellen om wat voor soort verbinding het gaat. 
 
meliphaniet Ca4Na,Ca)4Be4AlSi7O24(F,O)4
chiavenniet CaMn[Be2Si5O13(OH)2].2H2O 
leucospheniet BaNa4Ti2B2Si10O30

prehniet Ca2Al2Si3O10(OH)2
amstalliet CaAl(Si,Al)4O8(OH)4.(H2O,Cl) 
kvanefjeldiet Na4(Ca,Mn2+)Si6014(OH)2
lemoyniet (Na,K)2CaZr2Si10O26.5-6H2O 
altisiet Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Prehniet-aggregaten van Paterson, 
New Jersey, USA. 

Verzameling en foto © Ron Gibbs  
www.theimage.com 
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Prehniet is (volgens Strunz) orthorhombisch P2cm, 
met als roosterparameters a = 4.65 Å, b = 5.48 Å en 
c = 18.49 Å. Z (het aantal formule-eenheden in de 
eenheidscel) = 2. De structuur is nogal ingewikkeld. 
De belangrijkste structuurelementen zijn enkelvoudige 
AlSiO6-ketens die verbonden zijn met AlSi3O10 netwer-
ken via SiO4-tetraëders. In deze structuurtekening zijn 
AlO4-tetraëders midden-grijs, de SiO4-tetraëders 
lichtgrijs en de AlO6-oktaëders donkergrijs. De Ca-
atomen zijn voorgesteld door witte bolletjes. Wie hier-
over meer details wil weten moet Strunz' Mineralogi-
cal Tables maar eens raadplegen (Strunz H., Nickel 
E.H., 2001). 
 
Als we er de literatuur zorgvuldig op naslaan komen we alweer eens tot de conclusie dat 
de wetenschappers nog werk voor de boeg hebben, want blijkbaar is de zaak niet een-
voudig. Men denkt zelfs dat een drietal polymorfen bestaan, namelijk twee monokliene en 
één orthorhombische. Mogelijk bevatten prehnietkristallen zelfs zonegewijs verschillende 
polymorfen in één kristal (Akizuki, 1987). Goedgevormde kristallen zijn relatief zeldzaam. 
Het gaat dan meestal om tabulaire kristallen volgens {001}, of soms ook prismatisch tot 
steil pyramidaal. 
 
Meestal vormt prehniet niervormige, bolvormige, kogelvormige aggregaten met een radi-
aalstralige structuur. Vrijstaande kristallen zijn zeldzaam en meestal erg klein, maar bij 
uitzondering werden toch kristallen gevonden van meer dan een centimeter lang, met als 
wereldrecord een respectabele 4 cm ! 
 
Soms komen epimorfe aggregaten voor, dat zijn omhullingsoverkorstingen van bvb. lau-
montietkristallen (Poona, India), maar ook glauberiet- en anhydriet- of gipskristallen 
(Upper New Street Quarry, Paterson, New Jersey, USA). 
 

  Steil-pyramidale tot bijna  prismatische 
prehnietkristallen van de Jeffrey Mine, 
Asbestos, Shipton Township, Richmond 
Co., Québec, Canada. XX tot 2 cm lang ! 
Foto en verzameling John Betts © 
johnbetts-fineminerals.com 
 

  Tabulair prehnietkristal (3 mm) van 
Malpàs, Pont de Suert, Alta Ribagorça, 
Lleida (Lérida), Catalonia, Spanje. 
Verzameling en foto © David Soler. 
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Wanneer je de formule bekijkt, Ca2Al2Si3O10(OH)2, dan zou je niet verwachten dat bij ana-
lyse soms tot wel 5 % Fe gevonden wordt, en dat is geen analytisch foutje : in de formule 
kan een deel van het (driewaardige) Al vervangen worden door Fe3+. Verder komt vaak 
ook wat Na, K, Mg en Mn voor in prehniet, maar men weet niet altijd goed of het gaat om 
insluitsels van andere mineralen of isomorfe vervanging. In Noorwegen komt een variëteit 
voor die 0.5 % Sr bevat. 
We zetten de fysische kenmerken op een rijtje : 
 

• Hardheid    6 à 6.5 in de schaal van Mohs 
• Dichtheid   2.8-3.0 
• Splijtbaarheid   tamelijk perfect volgens {001} 
• Breuk   oneffen 
• Taaiheid   broos 
• Glans   glasglans, op het vlak c {001} parelmoerglans 
• Kleur   alle mogelijke nuances van groen, maar ook    

    soms wit, geelachtig, roodbruinachtig 
• Streepkleur   wit 
 

Prehniet is twee-assig positief, en de brekingsindices zijn nα 
= 1.610 - 1.637 nβ = 1.615 - 1.647 nγ = 1.632 - 1.670.  Onder de 
petrografische microscoop levert prehniet tussen gekruiste nicols 
prachtige plaatjes op. 
 
Prehniet kent geen praktische toepassingen; het wordt 
hooguit als mineralogisch curiosum wel eens in een of ande-
re vorm geslepen op tot een siervoorwerp verwerkt. 
Je kunt prehniet vaak met enige zekerheid op zicht herken-
nen. Het kan wel verward worden met gyroliet (waarmee het 
trouwens vaak samen voorkomt, bvb. in Poona, India), 
smithsoniet en hemimorphiet. Prehniet is harder dan zijn drie 
concurrenten, smithsoniet heeft een totaal andere glans, 
hemimorfiet heeft zelden dezelfde delicaat-groene kleur van 
prehniet, en gyroliet is eerder mat. 

Prehniet in de petrografische 
microscoop (gekruiste nicols). 

Foto © Dana Johnston 

 
 
Vindplaatsen 
 
Prehniet komt voor in zeer uiteenlopende geologische omgevingen, maar toch het vaakst 
als secundair of hydrothermaal mineraal in aders (gevormd bij matig metamorfisme) en 
holtes in magmatische gesteenten. Het wordt aangetroffen in granitische gneissen en 
syenieten, en het is een basisproduct van regionaal metamorfisme. Prehniet is zelfs een 
essentieel bestanddeel van de zgn. prehniet-pumpellyiet facies voor meta-grauwacke-
gesteenten die de combinaties prehniet-kwarts-chloriet, of kwarts-albiet-pumpellyiet-
chloriet of beide bevatten. Verder komt prehniet ook voor in bepaalde contact-
metamorphose-gebieden en in de buurt van heetwater-bronnen. 
 
De bovengrens voor de vorming van prehniet bigt bij 400°C en 2-5 kbar in de veronder-
stelling dat de druk vooral uit waterdamp wordt opgebouwd. In de praktijk vinden we 
prehniet dus vooral in magmatische gesteenten, gebieden waar contactmetamorfose 
heeft plaatsgevonden en in alpiene rekspleten. Het komt vaak samen voor met zeolieten, 
maar zoals je uit de structuur begrepen hebt is prehniet hoegenaamd geen zeoliet.  
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Sferische prehniet-aggregaten van de Upper New 
Street quarry, Paterson. Verzameling en foto © John K. Nash.  
 
Prehniet komt zowat in alle landen van de wereld voor, zelfs in België ! 
Alle vindplaatsen opsommen is niet mogelijk : alleen al de internet-database MinDat 
vermeldt 761 vindplaatsen (stand 11 juli 2006). We hebben er lukraak de interessantste 
en/of spectaculairste uitgekozen. 
 
• In Duitsland is vooral de vindplaats Rauschermühle, Pfalz bekend voor de mooie 

groene niervormige aggregaten, die er meestal vergezeld zijn van witte pectoliet en wat 
calciet. Stützersdorf, Tittling, Bayerischer Wald is niet alleen bekend voor beryllium-
mineralen, maar ook voor lichtgeelachtige prehnietkristalletjes met afgeronde vlakken. 
In een pegmatiet in Lindberg, Waldkirchen, Bayerischer Wald, komen in holtes in een 
pegmatiet ook kleine individuele kristalletjes voor van prehniet. 

• Oostenrijk is wel heel kwistig bedeeld met prehniet-vindplaatsen. De spectaculairste 
vindplaats in Oostenrijk is zelfs genoemd naar het mineraal prehniet : Prehnitinsel in 
het Habachtal, met naast de klassieke sferische aggregaten individuele kristallen tot 
meer dan een centimeter groot, geelachtig tot groen van kleur. Begeleiders zijn lau-
montiet, heulandiet, stilbiet, adulaar en kwarts. In St. Leonhard in het Pitztal worden 
kristalletjes tot 3 mm gevonden.  Verder vermelden we nog de Mörchnerkar, Zillertal, 
Tirol, en Frosnitzalpe in Osttirol. 

• Ook de aangrenzende gebieden in Italië laten zich niet onbetuigd, met o.a. de Grab-
spitze, Pfitscher Tal, Südtirol. Teis, Villnöß is bekend voor zijn "Teiser Kugeln", dat zijn 
geoden met kwarts- en amethystkristallen, die soms ook prehnietnodulen tot 1 cm dia-
meter bevatten, naast datoliet en zeolieten. En dan is er natuurlijk ook de Seiser Alm 
(waar het verzamelen van mineralen streng gereglementeerd is). 

• In Zwitserland, met name in Muota Naira, Val Nalps, komen goedgevormde individu-
ele kristalletjes voor, naast ander lekkers, zoals bvb. titanietkristallen van meer dan 4 
cm ! Ook in de steengroeven in de omgeving van Arvigo, Graubünden komt prehniet in 
mooie exemplaren voor. 

• In Spanje werden prachtexemplaren (groene nodulaire aggregaten) gevonden in de 
Oficarsa quarry, Carchelejo, Jaén, Andalusia. 

• Ook in België werd op enkele plaatsen prehniet gevonden, zij het nooit in spectaculai-
re exemplaren. We vermelden o.a. Serpont, waar het voorkomt in het gezelschap van 
pumpellyiet (de Béthune, 1977) en Bertrix en Ochamps (Hatert, 1998). Op deze 
plaatsen worden soms goedgevormde tabulaire kristalletjes gevonden tot 5 mm. In 
Quenast komt het soms voor als kleine nodulen die ook epidootkristallen bevatten 
(Cesaro, 1891). 

• In Canada gaat de Jeffrey Quarry, Asbestos, Shipton Township, Richmond Co., Qué-
bec, met alle pluimen lopen, met de allerbeste prehnietkristallen ter wereld. Zeer goed-
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gevormde kristallen tot meer dan 1 cm komen geregeld voor, met als absoluut record 4 
cm (zie foto op de tweede pagina van dit artikel). 

• En alle verzamelaars kennen natuurlijk de typische prehnietaggregaten van de omge-
ving van Poona, Mumbai, India. 

• Wie aan Namibië denkt, denkt aan Tsumeb, maar dit prachtige land heeft veel meer in 
zijn mars, o.a. prachtige prehniet-aggregaten afkomstig van Goboboseb Mountain, 
Brandberg in het Erongo gebied. Nog in Afrika werden de laatste jaren in de omgeving 
van de Sadiola goudmijn, ten zuidwesten van Kayes, Mali, spectaculaire epidootkris-
tallen gevonden, steeds vergezeld van centimetersgrote prehnietbollen. Dergelijke 
specimens werden trouwens als mineraal van de maand aangeboden in november 
2005 (Rik Dillen en Paul Van hee, 2005) 

• In Australië is de beste vindplaats de Prospect Quarry, Cumberland Co., in New South 
Wales, maar er zijn er veel meer, ook in o.a. Queensland. 

 
 
Mineraal van de maand : prehniet van de New Upper Street 
Quarry, Paterson, New Jersey 
 
De prehnietspecimens die we je deze maand voorschotelen komen van een andere heel 
bekende vindplaats, namelijk de Upper New Street Quarry, Paterson, Passaic County, 
New Jersey, USA. GPS-coordinaten : 40°53'N , 74°11'W . Er is ook een Lower New Street 
Quarry; de naam komt van het feit dat de beide groeves elk aan een kant van New street 
in Paterson liggen. In oktober 2005 deed trouwens reeds een andere interessante 
mineralenassociatie uit dezelfde groeve dienst als mineraal van de maand, namelijk he-
denbergiet epitaxiaal op babingtoniet (Johan Maertens, 2005b). 
 
De groeve, ook bekend als de Burger quarry, ligt middenin de Orange Mountain basalt. Ze 
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van reusachtige zgn. "pillows" ("kussens") van 
basalt, tot wel 2.5 m diameter. Het openen van zo'n pillow is dan ook geen kleinigheidje, 
maar een activiteit waar men dagen zoet mee is. Voor veel meer informatie over deze 
groeve en het te lijf gaan van zo'n pillow verwijzen we naar Johan Maertens, 2005a. De 
groeve werd voornamelijk uitgebaat in de periode 1893-1925. De basalt vloeide wellicht 
uit over een meer of moeras, waardoor de lava snel afkoelde in kussenvormige massa's, 
waarin mineralen prachtig konden uitkristalliseren. De laatste jaren werd de groeve 
helemaal omsingeld door de bouw van villawijken en autosnelwegen, en, zoals je  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situering van de Upper New 
Street quarry temidden van de 
villawijken van Paterson. Satelliet-
opname USGS. 
uit de luchtfoto's kunt afleiden, 
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blijft er momenteel niet veel meer van over. De beste vondsten, ook die van wat we u 
aanbieden, dateren dan ook van vele tientallen jaren geleden. Er bestaan zelfs verdere 
uitbreidingsplannen voor villabouw... IN de groeve ! 
 
In de New Upper Street Quarry werden in totaal een veertigtal mineralen gevonden, o.a. : 
 
albiet 
analciem 
anhydriet 
apophylliet 
azuriet 
babingtoniet 
bariet 
calciet 
chabaziet 
chalcedoon 
chalcopyriet 
chloriet-groep mineralen 
gedegen koper 
datoliet 

dolomiet 
epistilbiet 
fluorapophylliet 
galeniet 
gmeliniet 
greenockiet 
gips 
hematiet   
heulandiet 
kwarts (*) 
laumontiet 
malachiet   
mesoliet   
natroliet   

opaal, var: hyaliet 
pectoliet 
prehniet 
pumpellyiet-(Mg) 
pyriet 
pyrolusiet 
scoleciet 
sideriet 
stevensiet 
stilbiet 
talk 
thaumasiet 
thomsonite-Ca

 
(*) alle denkbare variëteiten : amethyst, melkkwarts, helder kleurloze kwarts, rookkwarts 
 
 

 
Epimorfe aggregaten van prehniet na glauberiet-kristallen. Glauberiet, Na2Ca(S04)2 is oplosbaar in water, en is 
dan ook volledig verdwenen, waarbij holten zijn overgebleven die de vorm hebben van glauberietkristallen 
(foto links). Specimen uit de A.C. Hawkins verzameling, gevonden in de periode 1930-1939, verkocht aan Eric 
Stanchich, en in 2005 kwam het terecht in de verzameling van John K. Nash. Het specimen is 18 X 16 X 8 cm. 
Verzameling en foto © John K. Nash. 
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 Overkorsting van prehniet op 
glauberietkristallen (epimorfose). Millington 
Quarry, Somerset Co., NJ. Specimen 6 X 
5.5 X 3 cm. Stereo-opname. 
 

 Een epimorfose van prehniet na anhy-
driet. Prospect Park Quarry, Passaic Co., NJ 
USA. Dit specimen werd volgens Larry 
Conklin gevonden voor 1950. Voor het in 
John K. Nash's collectie terechtkwam 
verbleef het bij Anthony Lizzul. 
Specimen 7 X 2.7 X 1.6 cm. 
 
Beide foto's : verzameling en foto © John K. 
Nash. 
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