
Af
gi

fte
ka

nt
oo

r 
: 

 2
14

0 
Bo

rg
er

ho
ut

 1
 

Er
ke

nn
in

gs
nu

m
m

er
 P

70
83

24
 

 
 
In 
 
• 
• 

g

dit num

Hét v
Badd

ge
mine

mmer : 

verhaal 
eleyiet

 
 

eo
eralogi

van dé
t 

ni
ische k

3

é Chine

ie
m

kring a
33(9),

se fluo

uw
aandb

antwer
, novem

riet 

w
blad va
rpen v.
mber 2

ws
an de 
.z.w. 
2008 



Mineralogische  Kring  Antwerpen  vzw 
 
Oprichtingsdatum :  11 mei 1963       Statuten :  nr. 9925, B.S. 17 11 77 
Zetel :  Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne     BTW-nummer :  BE 0417.613.407 
Wettelijk depot :  Kon. Bib. België BD 3343 
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redacteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas. 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of 
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Betalingen 
België :  bankrekening 789-5809102-81 
Nederland :  girorekening (NL) 51 91 10. 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
 
 
 
 

 
Titelpagina 
Baddeleyietkristallen van de San Vito quarry, Ercolano, Monte Somma, Somma-Vesuvius 
Complex, Campania, Italië. Het kristalgroepje meet 0.82 mm. 
Verzameling en foto © Matteo Chinellato. 
Zie artikel verder in dit nummer. 

NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. 03 4408987. 
 <hugo.bender@skynet.be>  Bestuurder. Secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. 03 4408987.
 <paul.bender@skynet.be>  Bestuurder. Technische realisatie Geonieuws, coördinator Minerant. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder. Redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554 en 0496 359117 
 <axel.emmermann@pandora.be>  Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Jan JENSEN, Jan Jensen, Varenblok 4 bus 6, B-2650 Edegem. Tel 0472 790423 <jan.jensen@dexia.be> 
 Bestuurder. Uitleendienst, werkgroep fotografie. 
Etienne MANS, Jan Blockxlaan 16, 2630 Aartselaar.  Tel 03 8888124.  <emans@skynet.be> 
 Bibliothecaris, samenaankoop. 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, B-3530 Helchteren. Tel. 0486 121128.   
 <herwig.pelckmans@pandora.be>  Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder. Ondervoorzitter, public relations. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <paul@minerant.org>. Werkgroep edelsteenkunde, webmaster. 
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 <ludo.vangoethem@belgacom.net>  Vertegenwoordiging openbare besturen. 
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder. Voorzitter. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Penningmeesteres. 
Eddy VERVLOET, August Vermeylenlaan 15F bus 29, B 2050 Antwerpen. Tel. 03 2194435 
 <eddyvervloet@skynet.be>  Bestuurder. Excursies. 
  
 
 
E-mail adres : info@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  



 
Geon

M
 
 

Vri
 

 
Maan
20.00

 
Vanui
miner
Ooste
én min
  
 

Vri
 

 
Maan
 
19.00
19.30

 
20.15
 
 
 
Bruno
en m
wou h
land 
moge
en de
bij de
 
 
 

Za
 

 
Verg
Edeg
 
Prac
Breng
zijn a
nieuw
gebru

nieuws 33(9

MKA-
ijdag 7 n

ndelijkse  
0 h. 

it Heiligenblut
ralenzoektocht
enrijk, 1.1 milja
ineralenvonds

ijdag 14

ndelijkse  v

0 h bibli
0 h gele

raad
tje...
Can

5 h  

o staat garan
et “Lapin Ku
hij ons reeds
om te ontde

elijk om ook 
e Baltische la
e goudzoeker

terdag 1

gadering v
gem, van 9.

cticum 
g zelf stenen m
aanwezig, ma
we leden zijn o

ik van appara

"Miner

9), novembe

kale
novemb

vergaderin

t aan de Gros
t in de Glockn
ard bloemen, 
ten ... niet te m

4 novem

vergaderin

otheek (ope
egenheid to
dplegen van
. Deze ma

nada aange

nt voor “goud
ulta”. Wat dat
s verklappen
ekken. De re
‘s nachts go
anden is eve
rs van de Le

15 novem

van de We
30 h tot 12 

mee om te on
ar zelf meeb

ook op deze ve
atuur (er zijn ge

ralenzoe

er 2008

ende
er 2008

ng in zaal 

ssglockner-Ho
ner- en Goldbe
een altijd blau
missen ! 

ber 200

ng in zaal “E

en tot 19.45
ot transactie
n de biblioth
aand worde
boden. Mee

den” voordra
t allemaal juis
n : Met zijn d
ndieren lope
ud te zoeken
eneens uiter

emmenjoki bo

mber 20

erkgroep E
h. 

nderzoeken ev
rengen mag 
ergadering va
enoeg vrijwillig

eken in d

er 
 

"De drie ro

ochalpenstras
erggroep.  Een
uwe hemel, ee

8

Elzenhof”, K

5 h) 
es, determ
heek, uitlee
en specime
er details hi

achten. Deze
ist inhoudt, b
duizenden me
en er gewoo
n ! Alles is er
rst boeiend. K
oven de arcti

008 

Edelsteenk

venals schrijfg
uiteraard ook
n harte welko
gers aanwezig

de schad

ozen", Kerks

sse nemen Pa
n niet te weers
en grote geolo

Kerkplein in 

minaties, afs
ndienst of..

ens van flu
ierover vind

e avond verte
blijft voorlopig
eren en wild
n op straat e
r anders en d
Kom mee vo
ische cirkel.

kunde in z

gerief, pincet, 
k. We rekene
m. Wie nieuw
g om U wegwi

Pa
duw van

Bru

straat 45, '

aul en Hugo 
stane mix van 
ogische versch

Edegem-El

spraken vo
. gewoon e

uor-magnes
d je elders in

elt hij ons all
g nog geheim
de landschap
en de midde
de reis heen
oor een rit va

zaal “ELZE

loep en een 
en weer op ie
w is kan zich al

ijs te maken). 

aul en H
n de Gro

no Van 
"

s Gravenw

ons vanavon
de hoogste b

heidenheid, go

ldsdonk. 

oor privé-ex
een gezellig
siokatopho
n dit numme

les over zijn 
m. Enkel het 
ppen blijft Fin
ernachtzon m
n en terug via
an 7000 kilo

ENHOF”, Ke

naslagwerk. A
eders aanwez
lvast wat oefe

Hugo Ben
ossglock

Eerdenb
"Lapin K

171 

wezel om 

d mee op 
bergen van 
oudmijnen 

 

xcursies, 
 babbel-

oriet uit 
er. 

ervaring-
volgende 

nland een 
maakt het 
a Zweden 
ometer tot 

erkplein, 

Apparaten 
zigheid en 
enen in het 

nder
ner" 

brugh
Kulta”



 
172  Geonieuws 33(9), november 2008 

MKA-nieuws 
 

 
Op 13 september 2008 overleed na een langdurige 
ziekte Jean Relecom in een rusthuis te Brecht. Als 
geboren Antwerpenaar vestigde hij zich in 1972 met 
zijn gezin in Sint-Job-in-‘t-Goor en werkte als goud-
smid bij de gekende firma Boschmans. Daardoor 
werd Jean een van de belangrijke peilers bij de op-
richting van een vereniging voor mineralogie in de 
schoot van het cultuurcentrum Reinaert te Sint-Job 
in 1973. 
 
Beroepshalve was hij erg bedreven in het beoorde-
len en bewerken van sier- en edelstenen, een disci-
pline waarin hij zich nog specialiseerde door bij-
scholing in Londen en bij de Academie voor Edel-
steenkunde te Schoten. Nadat hij in oktober 1975 

voorzitter werd van de Vereniging voor Mineralogie en Paleontologie in Sint-Job zou hij er 
de volgende acht jaar voor zorgen dat deze uitgroeide tot een alom zeer gewaardeerde 
vereniging. Met voordrachten en praktische toepassingen over de meest diverse 
onderwerpen bracht hij de leden de noodzakelijke kennis bij over o.a. de opbouw van een 
verzameling, het slijpen van sierstenen, het bepalen van het soortelijk gewicht, de 
kristallografie, de Miller-indices, het edelsteenonderzoek door de microscoop… Het was 
ook nog de periode dat er volop mocht gekapt worden en regelmatig trok Jean zelf eerst 
mee op prospectie in zowel binnen- als buitenland. 
 
In december 1983 gaf hij het voorzitterschap door maar de VMP kon nog steeds bij hem 
terecht voor raad en praktische steun. Het werd de periode dat hij zich vooral ging toeleg-
gen op de mineralenbeurzen. Iedereen die de laatste decennia beurzen bezocht van De 
Haan tot in Luik maar ook in het buitenland, kende hem als een standhouder die met veel 
kennis van zaken zijn mineralen aan de man wist te brengen. 
 
Toen hij een vijftal jaar geleden begon met zijn mineralen uit te verkopen maar ook zijn 
literatuur en kasten van de hand deed, kon men vermoeden dat het allemaal genoeg was 
geweest. Hij voelde zich ook niet meer zo goed in zijn vel en met een verslechterende ge-
zondheidstoestand leefde hij eerder teruggetrokken. Toch kon hij nog een keertje worden 
overhaald om in april 2006 een voordracht bij te wonen in ’s Gravenwezel. Het werd een 
laatste weerzien met vrienden van MKA en met vroegere VMP-leden. Daarna ging zijn 
gezondheid steeds verder achteruit. Op het overlijdensbericht lezen we volgende aangrij-
pende woorden van zijn kinderen: “Pa, de laatste maanden waren voor jou een hel, de 
ziekte nam je mee, te snel. Je was je ervan bewust, het kon niet baten, je vechtlust. Dit 
einde verdiende je niet, het klinkt als een treurig lied …” 
 
Bedankt, Jean, voor de vriendschap die we mochten ontvangen en voor het vele dat je 
hebt bijgedragen aan onze passie voor de mineralogie. Adieu ! 
 

Miel Daneels 

In memoriam : Jean Relecom (1927-2008)
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Op 21 september 2008 overleed in 
Hasselt Annie Bosmans, echtgenote 
van ons medelid Herman Van 
Lancker. 
 
Wij leerden Herman en Annie eigen-
lijk pas kennen toen wij in 2004 met 
de MKA op reis vertrokken naar 
Zuid-Afrika. Annie en Herman waren 
zo'n koppel dat steeds bereid was 

om te helpen voor de diverse klusjes die een 'camping' reis met zich meebracht. Kort na 
onze terugkeer bleek Annie ernstig ziek te zijn. 
 
Ik heb beiden nog gesproken tijdens Intermineral in Luik in 2006, toen bleek Annie er te-
rug bovenop te zijn geraakt en kon zij terug op bezoek gaan bij haar dochter in Ierland. 
Vorig jaar nog is Herman mee op reis geweest naar Marokko en hij belde steevast elke 
dag naar huis. De reden daarvoor is nu wel duidelijk, Annie was hervallen... 
 
Wij wensen Herman en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
 

Paul Van hee 
 

 
De leden worden vriendelijk verzocht hun lidgeld voor 2009 over te schrijven. De ledenbijdra-
ge is voor de 6de keer op rij ongewijzigd ! 
 
• Belgische leden : In bijlage vindt u een ingevuld overschrijvingsformulier voor uw lidgeld 

2009. Indien u uw lidmaatschap van individueel naar gezin (of omgekeerd) wenst te wijzi-
gen gebruikt u best een eigen formulier met het aangepaste bedrag. Bezorg het over-
schrijvingsformulier vandaag nog aan uw financiële instelling; dan verliest u het 
niet uit het oog (maak gebruik van de memodatum) ! 

• Nederlandse leden : Gelieve uw eigen overschrijvingsformulier te gebruiken en uitslui-
tend gebruik te maken van de Nederlandse postgirorekening 51 91 10. 

• Andere landen : Gelieve uw bijdrage over te maken vrij van kosten voor de begunstig-
de, op de   M.K.A. rekening : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB, tnv MKA, 
Marialei 43, 2900 Schoten. 

 
De iets hogere ledenbijdrage voor buitenlandse leden is een gevolg van de veel hogere 
verzendingskosten van het tijdschrift. 
Leden die voor 2008 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de 
code 'G' (op lidkaart of Geonieuws omslag). 
Leden toegetreden na 1 september 2008 zijn reeds lid voor 2009 en dienen dus geen 
bijdrage meer te storten.   
Door ook dit jaar uw lidgeld vóór 25 december te betalen, kunt u weer op de eeuwige 
dankbaarheid van de penningmeesteres en secretaris rekenen ! 
 

Bijdrage 2009 

In memoriam : Annie Bosmans (1944-2008)

V.l.n.r. Herman Van Lancker, Annie Bosmans, Guido Rogiest



 
174  Geonieuws 33(9), november 2008 

België Nederland Andere landen 
individueel 
24,00 EUR 

gezin 
29,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

individueel 
29,00 EUR 

gezin 
34,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

Nederlandse 
postgirorekening 

51 91 10 

bankrekening 
IBAN: BE36 7895 8091 0281 

BIC: GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 BE-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 

 

 
Onze zustervereniging Geode in Zwijndrecht viert de 20ste verjaardag van haar beurs in 
het Develsteincollege met een ambitieuze tentoonstelling op 15 november "Mineralen, 
fossielen en edelstenen in een ander daglicht" 
• Grube Clara, Oberwolfach 
• Mijnlampen 
• Mineralen in een veelvoud van kleuren en vormen 
• Postzegels met afbeeldingen van mineralen 
• Zwerfstenen en hun herkomst 
• Fossielen 
• Agaat, opaal, geslepen mineralen 
• Slijp- enfacetteer demonstraties 
 

 
Jawel, ook de MKA heeft een "A-team". Het "Away-team" is een groep enthousiaste MKA-
ers die geïnteresseerd zijn in excursies, zeg maar kaptochten, ook als die op zeer korte ter-
mijn plots uit de lucht vallen, waardoor er geen gelegenheid is om iets via Geonieuws aan te 
kondigen. Wil je ook geïnformeerd worden over alle MKA-excursies, inclusief degene die bij 
wijze van spreken van vandaag op morgen beslist worden ? Stuur dan eenvoudigweg een e-
mailtje naar Eddy Vervloet, de bezieler van het project : eddyvervloet@skynet.be 
 
Je mag er dan zeker van zijn dat je af en toe (uiteraard vooral in de zomermaanden) eens 
een e-mailtje krijgt met informatie over een of andere excursie, meestal op een termijn van 
een week of twee. 

Jubileumtentoonstelling in Zwijndrecht

Het MKA "Away-team" 

MMIINNEERRAANNTT  22000099
99  eenn  1100  mmeeii 

  
  

AAnnttwweerrpp  EExxppoo  ((eexx--""BBoouuwwcceennttrruumm""))  
JJaann  VVaann  RRiijjsswwiijjcckkllaaaann  --  AAnnttwweerrppeenn  

hhttttpp::////wwwwww..mmiinneerraanntt..oorrgg//mmkkaa//mmiinneerraannttnnll..hhttmmll  
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 17/11/2008 - 31/12/2008 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
8-9/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy. 
  Tel. 085-232939   www.agab.be 

 
8-9/11  B Montigny-LE-TILLEUL.  Foyer culturel, Rue Wilmet. 10-18 h. Ruil-beurs 
 Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul. 
  Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net>  www.quatrem.be 

 
15-16/11  B ANTWERPEN.  Metropolis, Groenendaallaan 394. 
   Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h. 
   Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, BE-2235 Hulshout 
     015 349341 
    http://www.acam.be/fairs/imra/index.html  -  <r.serraris@hotmail.com> 

 
15/11 NL ZWIJNDRECHT.  Develstein College, Develsingel 5. 10-17 h. <nicokuik@hetnet.nl> 

www.geodezwijndrecht.nl 
21-23/11 DE STUTTGART. Neue Messe (bij Luchthaven). 10-18 h. Beurs (M-F). <krawietz-

rometsch@kristall-galerie.de>  www.kristall-galerie.de 
21-22/11 CZ NITRA. Vestibul Univerzity Konštantína Filozofa. 9-16 h. Beurs.  
22/11 CZ BRNO. Kongresové centrum Veletrhy Brno, a.s.,Výstaviště 1. 9-16 h. Beurs. 

<omacalikova@bvv.cz> 
22/11 SK BANSKÁ BYSTRICA. Europa Shopping Centrum, Na Troskách 26. 9-21 h. Beurs. 

<tomas.bancik@gmail.com> 
22-23/11 AT HALLEIN. Salzberghalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).<zanaschkamineralien@a1.net> 
22-23/11 GB BRIGHTON. Brighton racecourse, Freshfield Road. Beurs (M-F-E). 
22-23/11 DE OSNABRÜCK.  Berufsschulzentrum, Stüvestraße. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<info@boerseos.de>  www.boerseos.de 
22-23/11 DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de> 
22-23/11 HU BUDAPEST. Budapesti Corvinus Egyetem, H-4244 Újfehértó, Dózsa György út 32. 

<azurite@freemail.hu> 
22-23/11 GB BRIGHTON. Brighton Racecourse, Freshfield Road. 10-17 h. Beurs. 

www.gemnbead.co.uk/events.asp 
22-23/11 IT NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni Novegro. Beurs (M). <luciano.ceciliato@fastwebnet.it> 

<gmlmilano@libero.it> 
22-23/11 FR NICE (06). Parc Phoenix, 405 Promenade des Anglais. Beurs. 
22-23/11 FR OSTWALD (67). Centre Culturel. Beurs. 
22-23/11 FR MONTPELLIER-LATTES (34).  Mas de Saporta. Beurs. 
23/11 DE ARNSBERG.  Kulturzentrum Hüsten, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<maulwurfarge@web.de> 
23/11 AT MELK. Hotel-Restaurant Teufner, Wiener Straße 30. 9-16 h. Beurs (M). 

<reiterercdc@utanet.at> 
23/11 DE ROSENHEIM. Lokschuppen, Rathausstraße 24. 9.30-17 h. Beurs (M-F). 

<t.roppelt@t-online.de> 
23/11 DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstraße 29 Zellerau. 10-17 h. Beurs.  
23/11 NL 'S HERTOGENBOSCH. Centrum ‘De Helftheuvel’. Beurs. 
29/11 NL AMERSFOORT. Intres BV. Beurs. 
29/11 CZ JICIN. Kulturni dum. 7-15 h. Beurs (M). 
29-30/11 DE DORTMUND. Westfalenhallen. Beurs (M), tentoonstelling "Idar-Oberstein" 

www.westfalenhallen.de/5560.php 
29-30/11 DE ETTLINGEN. Schlossgartenhalle. 11-18/11-17 h. Beurs (M-F-J). <schloss@ettlingen.de> 
29-30/11 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).  
29-30/11 CH ZÜRICH. Messe Zürich Oerlikon, Halle 9.1-2. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@mibo.ch>  
29-30/11 CH KÜSSNACHT/RIGI. Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h. Beurs (M). 
29-30/11 SE GÖTEBORG. Exercishuset Heden Göteborg. <skotteksmassan@hotmail.com> 
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29-30/11 FR BORDEAUX (33). Hangar 14. Beurs. <blanc.fils@cegetel.net> 
29-30/11 FR JOUY-EN-JOSAS (78). Salle du Vieux-Marché, Place de la Marne. 

<patrick.bleno@wanadoo.fr> 
30/11 DE BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 9-16 h. Beurs (M-F-géén J) 
30/11 DE BAD HERSFELD.  "Hohe Luft", Schlosserstraße. 10-17 h/ Beurs (M-F-J). 

<mwalter159080534@aol.com>  
30/11 DE STRAUBING. Messehalle "Am Hagen". 10-17 h. Beurs (M).  
30/11 DE  MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<thomasnoll.mineral@gmx.de> 
30/11 HU BUDAPEST. Ferencvárosi Művelődési Központ, Haller u. 27. Beurs. 

<titkarsag@ferencvarosimuvkp.hu>  www.ferencvarosimuvkp.hu 
6/12 CZ PARDUBICE-KD DUKLA. Gorkého 2573. Beurs. <jardac1@seznam.cz> 
6-7/12 DE ALBSTADT. Zollern-Alb-Halle, Tailfingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 

<tgnj.hugger@t-online.de> 
6-7/12 HU BUDAPEST. Láng Művelődési Ház, Arany J. u. 16. 9-18/9-17 h. Beurs (M). 

<koorszag@koorszag.hu>  www.koorszag.hu 
6-7/12 FR MARSEILLE (13).  Centre des Congrès, Parc Chanot. Beurs. <blanc.fils@cegetel.net> 
6-7/12 FR SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
6-7/12 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs. 
6-7/12 DE SCHNEEBERG/ERZGEBIRGE. Bij het museum. 10-18 h. Beurs (M). 
6-7/12 CH BASEL. Messeplatz 4.1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <minexpo.basel@bluewin.ch>  

www.mineralien-basel.ch  
7/12 BE HARELBEKE. Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6. 10-18 h. Beurs (M-F). 

www.lithos-harelbeke.org/_nl/indexnl.html 
 
7/12  B HARELBEKE.  Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6. 
   Beurs (M-F) van Lithos. 10-17 h. 
   Info : Johan Vandamme, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare 
    Luc Verfaillie, Nieuwpoortstraat 19, 8800 Roeselare 
    www.lithos-harelbeke.org/_nl/indexnl.html  <lithos.harelbeke@pandora.be> 

 
7/12 NL HAARLEM. Kennemer Sportcentrum, IJsbaanlaan. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<beurzen@mineralennlc.nl> 
7/12 DE PFORZHEIM. Centrum "Schmuckwelten", Oost-Pforzheim. 11-18 h. Beurs (M-F). 

<mineralien_imhoff@s-direktnet.de> 
7-8/12 AT SANKT-PÖLTEN. Kulturhaus Wagram, Oriongasse 4. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).  
7/12 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F). 
7/12 NL HEERLEN. Corneliushuis. 10-17 h. Beurs. 
9/12 GB OXFORD. Exeter Hall, Oxford Road, Kidlington (North Oxford). 10.30-16.00 h. Beurs. 
12-14/12 DE HAMBURG. Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <mineralien@hamburg-messe.de>  

www.hamburg-messe.de/mineralien 
13/12 CZ PÍSEK. Prácheňské muzeum, Velké náměstí 114. 9-14 h. Beurs (M). <cicha@quick.cz>  

www.prachenskemuzeum.cz  
13-14/12 FR LE BOURGET DU LAC/CHAMBERY (73). Espace "La Traverse". Beurs (M-F-J-E). 
13-14/12 FR GUERET (23). Salle des fêtes, Lycée Pierre Bourdan. Beurs. 
13-14/12 FR BOUGIVAL (78). Centre Bouzemont, rue Général Leclerc. Beurs. 
13-15/12 FR PARIS (75). Hotel Marriot Rive Gauche (vroeger Sofitel), 17. Bd. Saint-Jacques, Paris 

14ième. 11-20/10-19/10-19 h. <postmaster@mineralexpoparis.com>  fabien.pelloux.club.fr 
14/12 AT LINZ. Palais Kaufmännischer Verein, Bismarckstr.1. 9-16 h. Beurs (M-F).  
14/12 HU BUDAPEST. TIT Stúdió Egyesület, Zsombolyai u. 6. <info@tit.hu>  www.tit.hu 
19-20/12 CZ BRNO. Radnická 10, Stará radnice. 9-17 h. Beurs. <sedlakova@bkc.cz>  www.bkc.cz 
20-21/12 FR CHATEAUPONSAC (87). Salle Culturelle. Beurs. 
20-21/12 AT WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. 10-18/10-17 h. Beurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Rik Dillen 
 
Het is lang geleden dat nog eens een oxide aan de beurt was, en het gaat deze keer zelfs 
om een niet alledaags oxide, baddeleyiet, een zirkoonoxide. Het hoort thuis in een select 
groepje van eenvoudige oxiden met middelgrote kationen, waarvan enkele voorbeelden in 
het volgende tabelletje : 
 
downeyiet SeO2 
russelliet Bi2WO6
telluriet TeO2 
stibiotantaliet SbTaO4 
stibiocolumbiet SbNbO4 
cervantiet Sb3+Sb5+O4 
baddeleyiet ZrO2 

 
Nog even wat mogelijke verwarring elimineren qua terminologie : "zirkoon" (Engels : "zir-
con") heeft in het Nederlands twee betekenissen : 1) het element/metaal zirkoon (ook wel 
zirkonium genoemd), en 2) een mineraal/edelsteen met als formule ZrSiO4 (een silikaat 
dus, géén oxide !). Er zijn nog enkele vrij zeldzame mineralen die min of meer als poly-
morfen van baddeleyiet kunnen beschouwd worden, namelijk tazheraniet, (Zr,Ti,Ca)O2-x 

(met x ≈ 0.2-0.3), en zirkeliet, (Ti,Zr,Ca)O2-x (met x ≈ 0.3). 
 
In de natuur heeft (het element) zirkoon een grote broer, namelijk hafnium. Het staat in de 
tabel van Mendeleev nét onder zirkoon/zirconium, en heeft dan ook chemische eigen-
schappen die je nauwelijks uit elkaar kunt houden. Een mineraal analoog aan "zirkoon" of 
"zircon" kon dan ook niet uitblijven : hafnon, HfO2. Hoewel hafniumionen veel groter zijn 
dan zirkoniumionen, en dus niet zomaar in het kristalrooster passen, vind je in bijna alle 
mineralen die zirkoon bevatten wat hafnium als onzuiverheid. 
 
Laten we hier nu maar eens even bij onze baddeleyiet houden. Baddeleyiet is monoklien, 
puntgroep 2/m. Kristallen zijn meestal tabulair {100}, wat verlengd in de [010]-richting, en 
uitzonderlijke kristallen kunnen meer dan 5 cm lang zijn. Striatie treedt op // [001]. 
Baddeleyiet vormt soms ook vezelachtige, radiaalstralige aggregaten of botroydale 
massa's met concentrische banden die zichtbaar zijn in een doorsnede. Tweelingvorming 
is algemeen volgens {100} en {110}, eerder zelden volgens {201}. De roosterparameters 
zijn a = 5.1505 Ǻ, b = 5.2116 Ǻ, c = 5.3173 Ǻ, β = 99.23° en Z = 4 (McCullough J.D. et al., 
1959). 
 
Baddeleyietkristallen zijn zo goed als perfect splijtbaar volgens {001}, minder goed vol-
gens {010} en {110}. De breuk is subconchoidaal tot oneffen, en het is eerder broos. De 
hardheid in de schaal van Mohs is 6.5, en het is erg zwaar, met een dichtheid van onge-
veer 5.8. Baddeleyiet vertoont een blauwgroene cathodoluminescentie, wat een snelle 
herkenning toelaat in de scanning elektronenmicroscoop (als die ten minste uitgerust is 
met de geschikte detector). 
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Cathodoluminescentie is een vorm van luminescentie, die opgewekt wordt door 
een op het oppervlak invallende elektronenbundel, waarbij zichtbaar licht uitgezon-
den wordt. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de kathodestraalbuis van 
een (ondertussen al ouderwets geworden) televisietoestel, waarin een elektronen-
bundel over een glasplaat loopt die bekleed is met een zogenaamde "fosfor", een 
substantie die licht afgeeft als er elektronen op invallen. In een elektronenmicros-
coop gebeurt precies hetzelfde : de primaire elektronenbundel valt in op het opper-
vlak, waarbij licht uitgezonden wordt. Dat kan dan gedetecteerd worden met een 
speciale detector. Voor een korte, maar goede inleiding tot deze techniek verwijzen 
we naar http://plaza.snu.ac.kr/~lee2602/atlas/cath_intro.html 
 

Baddeleyiet is een refractair mineraal, met een smeltpunt van rond de 2700°C ! Het over-
leeft dus moeiteloos een zwempartij in vloeibaar magma. 
 
Lichtgekleurde baddeleyietkristallen zijn zeer doorschijnend, donkere tot zwarte kristallen 
laten nauwelijks licht door in dunne splintertjes. De kleur kan variëren van bijna kleurloos 
tot alle mogelijke tinten van pastelkleurtjes geel, groen, groen- of roodbruin, bruin en zelfs 
zwart. De streekkleur is wit tot lichtjes bruinachtig. Het vertoont een vet- tot glasglans, en 
zwarte kristalletjes neigen zelfs eerder naar een submetaalglans. Baddeleyiet is twee-
assig negatief en vertoont pleochroïsme. 
 
Baddeleyiet komt voor in carbonatieten en kimberlieten, in syeniet, diabaas, gabbro, anor-
thosiet en andere dieptegesteenten, en uiteraard ook in zanden en sedimentaire afzetting-
en met erosieproducten van de originele dieptegesteenten. Baddeleyiet is geologisch ge-
zien zeer stabiel, en kan gevonden worden in de zwaardere fractie van sommige zanden. 
Het werd ook al aangetoond in enkele meteorieten en in maangesteenten. 
Het wordt vaak vergezeld van o.a. korund, zirkeliet, apatiet, magnetiet, perovskiet, ilme-
niet, nephelien, pyrochloor en allaniet. 
 
Baddeleyiet werd in 1892 voor het eerst door Joseph Baddeley gevonden in Kommonnan-
gam, Rakwana, Sri Lanka, en beschreven door Fletcher. Bijna gelijktijdig werd het ook in 
Brazilië ontdekt. Fletcher (1892-1893) beschreef en analyseerde het nieuwe mineraal aan 
de hand van maar één minuscuul korreltje, wat voor die tijd, voor de uitvinding van de 
elektronenmicroscoop, een echt huzarenstuk was. Het korreltje zat in een monstertje van 
het ook pas ontdekte mineraal geikieliet (Miers, 1921). 
 
Later werd baddeleyiet een uiterst belangrijk mineraal in de geologie. Wegens zijn chemi-
sche én thermische stabiliteit, en het feit dat het bijna altijd sporen uranium bevat als on-
zuiverheid, werd het een belangrijk middel voor ouderdomsbepalingen van gesteenten 
met de uranium-lood-methode. Dit is een van de oudste, en nog altijd uitstekende date-
ringsmethoden, met een nauwkeurigheid beter dan 0.1 % voor zeer oude gesteenten (2-3 
miljard jaar) ! Hiervoor komen verschillende mineralen in aanmerking die sporen uranium 
bevatten, o.a. zirkoon, baddeleyiet, monaziet, titaniet. Uranium past vrij goed in het kristal-
rooster, maar lood voelt zich er geenszins op zijn gemak. 
 

Men noemt dergelijke mineralen wel eens "geologische chronometers". Het sys-
teem is eigenlijk niet zo moeilijk te begrijpen. Nadat bij de vorming van het oorspron-
kelijke kristal uraniumionen in het rooster worden opgenomen, begint 238U spontaan 
en via een heel goed gekend mechanisme te vervallen tot 206Pb. De halfwaardetijd 
voor dit proces kent men heel nauwkeurig, en bedraagt 4.47 miljard jaar. Door de 
verhouding van de concentratie van 238U/206Pb te meten kan men dus vrij nauwkeu-
rig berekenen hoe lang het uranium in het kristalrooster al aan het vervallen is, 
m.a.w. hoe lang geleden het kristalletje ontstaan is (Heyman en Lecheminant, 
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1994). Het mooie aan dit systeem is dat het een ingebouwd controle-mechanisme 
heeft. Er is namelijk ook altijd ook 235U aanwezig, en dat vervalt volgens een ander 
schema tot 207Pb, met een halfwaardetijd van 704 miljoen jaar. Ook daaruit kan men 
de ouderdom van het kristal bepalen, en dat moet kloppen met de andere methode. 
Je kunt dan ook begrijpen dat de geologen maar wát blij zijn met het feit dat de 
hoger genoemde mineralen in talrijke dieptegesteenten in mindere of meerdere ma-
te aanwezig zijn (Schärer et al., 1997). Met de modernste technieken kan men het 
systeem nog verfijnen, door zonering van de genoemde isotopen in het kristalletje in 
kaart te gaan brengen. Dan kun je als het ware de ganse levensgeschiedenis van 
het kristal ontrafelen (French J.E. et al., 2002). 

 
Het gevolg is dat je ontzettend veel literatuur vindt over zelfs de miniemste baddeleyiet-
kristalletjes, met afmetingen soms niet groter dan een paar µm, net omdat ze vitale infor-
matie kunnen opleveren voor de geologen. Ook werd uitgebreid onderzoek gedaan om 
minuscule zirkoon- of baddeleyietkorreltjes uit gesteenten af te zonderen (Söderlund en 
Johansson, 2002). 
 
Net daardoor lijkt het dat baddeleyiet zowat overal ter wereld voorkomt, en dat is ook zo, 
maar dan reken je wel al die "vondsten" van kristallen van 5 µm en kleiner mee. We zullen 
hier maar een kleine selectie van vindplaatsen kort bespreken. 
 
• De type-vindplaats ligt in Sri Lanka (het vroegere Ceylon) : Kollonnagam, Rakwana, 

Sabaragamuwa Province. Het typemateriaal van geikieliet komt, zoals vermeld, ook uit 
dezelfde buurt, die vooral bekend is om de mooie centimeters-grote chrysoberyl-kris-
tallen die er gevonden worden. Dit is een van de rijkste gebieden op aarde voor wat 
diverse edelstenen betreft. Er werd o.a. ook nog gevonden : ilmeniet, perovskiet, roze 
kwarts, spessartien, spinel, zirconoliet. Rakwana is daarenboven de type-vindplaats 
voor srilankiet, Ti2ZrO6, dat nadien ook in Arizona gevonden werd. 

• In Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazilië komt baddeleyiet voor in typische zwarte 
botryoidale aggregaten, die serieus radio-actief zijn. Dit is zonder twijfel de belangrijk-
ste baddeleyiet-afzetting ter wereld, en er wordt ook bauxiet en uranium gewonnen. 
De Poços de Caldas is met zo'n 800 km² een van de grootste intrusies ter wereld. 
Baddeleyiet werd ook als insluitsel aangetroffen in diamanten afkomstig uit diverse ge-
bieden in Brazilië (Silaev et al., 2006).  

• Een ander gebied waar de edelstenen je om de oren vliegen is Mogok, Sagaing Dis-
trict, Mandalay, Myanmar (Birma). Baddeleyiet in edelsteenkwaliteit met respectabele 
afmetingen (tot enkele cm) is hier ook rijkelijk aanwezig. 

• Dichter bij huis komt baddeleyiet voor in de lava's van het gebied van Laacher See, 
Eifel, Duitsland. We rekenen nu wel niet meer in centimeter, maar in millimeter. Maar 
als tegenprestatie zijn de kristallen prachtig om zien (onder de microscoop), en soms 
zo goed als helder doorzichtig, met vaak een licht geel- of roodbruin tintje. Soms ko-
men epitactisch gegroeide pyrochloorkristallen voor op de baddeleyietkristallen. 

• Analoge mooie prismatische kristalletjes komen voor op en in de buurt van de Vesu-
vius, in de buurt van Napels, Italië (zie foto titelpagina). Overigens komt baddeleyiet 
nog op verschillende andere plaatsen voor in Italië, o.a. Tre Croci, Vetralla, Lago Vico, 
Viterbo, Latium, en Case Collina, Pitigliano, Grosseto, Toscane. 

• Ook in de Zheleznyi Mine in het Kovdor Massif, Kola schiereiland, in Rusland werd 
baddeleyiet gevonden, maar de zwarte kristallen zijn meestal niet erg mooi gevormd. 

• De Palabora mine, Loolekop, Phalaborwa, Limpopo Provincie, Zuid-Afrika, kwam al 
eens ter sprake in Geonieuws toen we het hadden over valleriiet (Dillen, 2008). En 
dan zijn we terug in het centimetergebied aanbeland : in deze apatiet-vermiculiet- 
koper-mijn komen ook mooie en grote baddeleyietkristallen voor tot zeker 3 cm lang. 
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Soms zijn ze heel goedgevormd en glanzend, maar soms vormen ze ook zwarte 
aggregaten in het gesteente (Reischmann T. et al. (1995). 

• En de specimens die we deze maand aanbieden komen van de Bozeman Corundum 
Co. Mine, Gallatin County, Montana, USA. Baddeleyiet van deze vindplaats werd 
reeds in 1912 beschreven door A.F. Rogers. Het gaat om een syeniet die centimeters-
grote blauwgrijze korund-kristallen bevat. De baddeleyietkorrels en -kristalletjes bevin-
den zich meestal op het oppervlak van dergelijke korund-kristallen. Ook insluitsels ko-
men voor. Naast veldspaat en mica's, komt er ook sillimaniet en zirkoon (het silikaat-
mineraal) voor. Baddeleyiet als insluitsel in korund komt ook voor in Vietnam (Pham 
Van et al., 2004) en in Madagascar (Gübelin en Peretti, 1997). 

• Hoewel eerder zelden, komt baddeleyiet voor in sommige meteorieten (Krot et al., 
1993). Zo werd onder andere een korreltje gevonden in de Raguli-chondriet, als in-
sluitsel in ilmeniet. En vermits baddeleyiet ook op de maan redelijk frequent, zij het in 
uiterst kleine korreltjes, voorkomt, hoeft het ook niet te verbazen dat het aangetroffen 
werd in achondrieten die afkomstig zijn van de maan, o.a. in de Dophar meteoriet-
fragmenten, die in 2003 gevonden werden in Oman, in het Middenoosten (Russell, 
2004). Uiteraard zijn de baddeleyietkorreltjes in dergelijke meteorieten lekkere snoep-
jes voor de geologen, die uit zorgvuldig onderzoek naar spoorelementen en isotopen-
verhoudingen een heleboel informatie kunnen verkrijgen mbt de oorsprong van de me-
teoriet, en het verband met meegebrachte maangesteenten. 

• En last but not least, gelukkig voor de geologen werd baddeleyiet (en ook zirkoon) ook 
aangetroffen in maanstenen die met de verschillende Apollo-missies mee naar de 
aarde werden gebracht (Pecket, 1972). Gemiddeld bevatten maangesteenten heel wat 
meer zirkoonmineralen dan aardse gesteenten. Veel norietfragmenten (noriet is een 
gesteente dat goed op gabbro lijkt) afkomstig van de maan bleken baddeleyiet-kristal-
letjes te bevatten, die bruikbaar waren voor datering (Steele, 1975). 

 
In België werd het nog nooit aangetroffen, of wat had je gedacht... 
 
 
 
 
Korundkristallen met aan het oppervlak kleine zwarte baddelleyietkristalletjes, afkomstig van 
Bozeman Corundum Co. Mine, Gallatin County, Montana, USA. Verzameling en foto's © Peter 
Cristofono. 
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Fluoriet en talk uit China 
Na 45 jaar de geheimen 
helemaal onthuld 
 

 
Paul Van hee 
 
 
De vondsten en hun verhaal 
 
 
 
 
Ieder van ons heeft ergens in zijn (oude) verzameling wel een stukje of enkele stukjes of 
sommigen zelfs enkele honderden kilo fluoriet en/of talk liggen met als vindplaats “China”. 
De fluoriet meestal in vrij grote blokken, tot enkele kilogram zwaar, geband met diverse 
kleuren, van kleurloos naar groen, blauw en paars met soms bijna alle kleuren op één 
specimen. Sommige waren zelfs botryoidaal en zelden zelfs voorzien van kleine kristal-
letjes. De talkspecimens waren witte massieve stukken eveneens in diverse formaten. De 
specimens waren meestal ergens aan de Antwerpse dokken of langs het Albertkanaal in 
Wijnegem gevonden, begin jaren zeventig van de vorige eeuw volgens sommigen, tijdens 
de jaren zestig volgens andere bronnen. 
 
In tegenstelling tot wat nu op beurzen aangeboden wordt was Chinese fluoriet, en Chine-
se mineralen in het algemeen, echt wel een zeldzaamheid. Jarenlang heeft elke verzame-
laar zich afgevraagd hoe dat Chinese materiaal tot bij de verzamelaars is geraakt. 
 
Eén specimen uit de verzameling van mijn vader, Albert Van hee (in de beginjaren van de 
MKA ondervoorzitter - red.), is vergezeld van een etiket met de vermelding : ”Afkomstig 
van een Pools schip dat een aanvaring had op de Schelde”. Een aanvaring ? Op de 
Schelde ? Een Pools schip ? Mogelijk eind de jaren zestig of begin de jaren zeventig ? 
Dat waren de gegevens voor onze zoektocht. 
 
Ik heb dan maar mijn vaders broer, mijn oom dus, geraadpleegd, want die heeft als hobby 
al wat met de maritieme wereld te maken heeft. Hij kan van alle Belgische schepen exact 
hun geschiedenis vertellen. Hun tonnage, hun naam en de namen van diezelfde schepen 
na doorverkoop nog kregen, hun rederijen, enzovoort.  Verder was het duidelijk dat de in-
formatie in verband met een aanvaring op de Schelde zeker ergens in de archieven van 
het loodswezen te vinden zou moeten zijn. En wie was er beter geplaatst dan Cyriel die bij 
het loodswezen werkt(e). Echter de jaren 70 vermeldden niets over een aanvaring van 
een Pools schip op de Schelde. Dan maar terug naar de sixties ! 
 
Algauw kwam uit verschillende bronnen steeds een naam naar voor: ”Dzierzynski”. Mijn 
oom herinnerde zich nog iets over dat schip. Ik kreeg verder nog het telefoonnummer van 
zijn collega hobbyist die zich specialiseerde in al het gebeuren met betrekking tot de 
scheepvaart op en langs de Schelde. Van hem kreeg ik te horen dat de Dzierzynski inder- 
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daad uit China kwam en dat het bewuste wrak in de jaren zestig voor nogal wat opschud-
ding had gezorgd, daarover verder meer. 
 
Cyriel is dan op zoek gegaan naar het dossier Dzierzynski, en hij heeft zowat alles terug-
gevonden wat ons verder kon helpen. De lading bestond uit talk in bulk, fluorietpoeder in 
zakken, bulk fluoriet, oxaalzuur, ingeblikt vlees, zijde, bevroren eenden, varkens en hazen 
enzovoort. Zelfs het ‘stouwingsplan’ van de goederen vonden we terug, dat is het docu-
ment dat beschrijft wat waar in het schip lag, of… had moeten liggen. 
 
Een aanvaring op de Schelde ? 
 
Dat zat ons nog dwars. De Dzierzynski was op een zandbank getrokken ter hoogte van 
Lillo omdat hij te veel water maakte. De aanvaring was echter gebeurd in het Engelse 
deel van het  Kanaal, het schip voer even Brest binnen voor enkele kleine herstellingen en 
kon op eigen kracht verder. Ter hoogte van Vlissingen begon het schip meer water te 
maken. Daar werd het weer een beetje opgelapt aan een kapotte klep, en mocht verder 
varen richting Antwerpen. Bij het binnenvaren van de sluis voer het schip tegen het sta-
ketsel en maakte het zoveel water dat de kapitein zijn schip, met behulp van sleepboten, 
in Lillo op een zandbank moest zetten om zinken te voorkomen. Stel je maar voor dat zo-
iets zou gebeurd zijn middenin een sluis ! Datum : 19 september 1963. 
 
Bergers kregen het schip bijna terug vlot maar moesten het schip aan de grond zetten ter 
hoogte van het fort van Liefkenshoek, wat absoluut niet veel dichter bij Antwerpen is. Wat 
later brak het schip in twee en beide stukken kwamen in een hoek 90°graden ten opzichte 
van elkaar te liggen. De volgende dagen verloor het schip een deel van zijn lading. En wat 
voor lading ! Al de bevroren varkens en eenden (al zullen die zonder pluimen wel niet zo 
goed gezwommen hebben), inmiddels ontdooid, begonnen op de Schelde rond te drijven 
en speelden haasje over en spoelden her en der aan op de oevers. De rest laat zich wel 
raden : overal was er stank van rottend vlees waar men zomaar niet direct bij kon om het 

De Dzierzynski, Polish Ocean Lines ("POL") 
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weg te halen. Soms kwamen die varkentjes, eendjes en haasjes los uit het riet en begon-
nen, bij opkomend tij, terug landinwaarts te drijven en omgekeerd met afgaand tij. Een 
toen berucht hygiënisch probleem waar regelmatig in de kranten over te lezen was. 
Verder was het oxaalzuur ook wel een serieus probleem vanwege zijn giftigheid, al was 
dat door de grote watermassa wel snel (letterlijk) opgelost, en met de calcium-ionen in het 
water sloeg het sowieso neer als calciumoxalaat. 
 
Daarna begon de berging van het schip, op zich al een verhaal apart. 
 
Om het schip te bergen moest de lading eruit gehaald worden. Doordat het wrak al een 
hele tijd op die zandbank lag was die lading aangeslibd. De bulkmaterialen werden eruit 
gehaald en ergens op een kade in Antwerpen gestort. Het fluoriet en de talk waren door 
de berging vermengd geraakt, en verontreinigd met slib zodat uiteindelijk de verzekering 
die lading waardeloos verklaarde. Een waardeloze lading = ballast en dat werd dan maar 
ergens op een kade gelost (een deel van de lading lag op kade # 225 - n.v.d.r.). Omdat 
mijn vader bij de douane in Antwerpen werkte en doordat zijn collega’s van zijn hobby 
wisten hadden we dus thuis al snel fluoriet en talk van China. De tam-tam moet toen snel 
hebben gewerkt, het ‘waardeloos’ materiaal werd duchtig overhoop gehaald en de berg 
werd snel een bergje. Vertel tenslotte maar eens dat het waardeloos is aan verzamelaars, 
die in die tijd niets uit China konden bemachtigen (tenzij “Het Rode Boekje” van Mao dat 
gretig door Chinese matrozen werd uitgedeeld aan passanten). 
 
Omwille van de overlast van de verzamelaars die naar de dokken gingen om fluoriet te 
zoeken, besloot men de lading weg te halen en elders te dumpen. Men vond er niets be-
ters op dan de lading over te brengen naar het Albertkanaal in Wijnegem. Daar was door 
de turbulenties van het schroefwater van de scheepvaart een deel van de oever afgekalfd. 
Je kan je nu toch wel afvragen welke slimmerik op dat idee gekomen is. Ten eerste zal 
zeker fluoriet (hardheid 3) en talk (hardheid 1) niet direct echt een versteviging hebben 
gebracht aan die oeverdijk. Ten tweede wisten de verzamelaars uiteraard heel snel waar 
die plek was. En jawel hoor, kort nadien leek het alsof er weer enkele schepen met hun 
schroefwater bezig waren geweest. Sommigen onder ons (mea culpa) hebben er duchtig 
gehamsterd. Na korte tijd werd op bevel van de dijkwachter alles weer opgehoopt met be-
tonafval en was het zoeken voorgoed voorbij. Nu is die bewuste plek niet meer te herken-
nen omdat de hele buurt is volgebouwd en eveneens doordat op die plaats het Albertka-
naal is verbreed. 
 

Het wrak Dzierzynski op de Schelde in 1963 
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Het einde van deze Chinese fluoriet ? Van het gaan zoeken alleszins. Via Albert Van hee 
kwam er toch nogal wat van dat materiaal in de handel onder de vorm van gepolijste stuk-
ken. En ik ben zeker dat er ook nogal wat andere verzamelaars mogelijk nog enkele hon-
derden kilo’s in huis hebben. 
 
Kwam die fluoriet nu uit China ?  
 
Uit de bevrachtingsdocumenten hebben we wel kunnen afleiden dat het schip inderdaad 
uit China kwam. Vanwaar het fluoriet precies afkomstig is, is echter nog steeds niet ach-
terhaald. Sowieso kwam het wel degelijk uit China, want het schip had Sjanghai aange-
daan. Blijft toch wel de vraag: “OK, het komt uit China, maar van waar?”. 
 
Waarom is dat niet zo eenvoudig te achterhalen ? Wel eenvoudig omdat er in China onge-
veer 80.000 mijnen zijn waarvan er een heleboel fluoriet produceren. Veel van die mijnen 
zijn kleine familieondernemingen en, de bevrachters van toen wisten zelf niet waar het 
vandaan kwam. Sjanghai laat wel vermoeden dat de provincie Hunan tot de mogelijkhe-
den behoort. Probeer zelfs nu eens duidelijk te weten te komen waar je actuele Chinese 
fluoriet specimens vandaan komen. Meestal krijg je te horen Hunan, China. Die provincie 
is 7 keer zo groot als België, met 65 miljoen inwoners en zo’n 12417 mijnen waarvan 
slechts 450 staatseigendom zijn. En bestaat die toenmalige mijn nog wel ? 
 
De rederij, POL (Polish Ocean Lines), eigenaar van de Dzierzynski, bestaat eveneens niet 
meer. Daardoor kan er via die weg ook niets meer worden achterhaald. Het schip heeft 
ons toen aan fluoriet en talk geholpen uit China. Meer weten wij spijtig genoeg niet. 
En zo eindigt het verhaal met wat we eigenlijk al sinds 1963 wisten : de fluoriet en talk ko-
men beide uit China. 
 
Jan Keustermans op zoek naar 'Wijnegemse" fluoriet 
 
Jan was bezig fluoriet en talk te ‘hamsteren’ aan de dijk in Wijnegem toen de dijkwachter 
daar met de fiets voorbijkwam. Die wilde Jan prompt op de bon zetten wegens beschadi-
ging van de dijk met afkalving tot gevolg. Er moet toen een gesprek gevoerd zijn in den 
aard van : ”Moar alléé, denkt’is noa, welke loemperik goeit hier na zoeiet. Alle verzoame-
lèrs van stienen hemme der al van g’oerd en koame hier regelmoatig zuuke, da’s ien. Den 
daaik verstaarke zulde doar oeik nie mé gedoan hemme want kek na, der ligt talk baai en 
da kunde zoeë me oe vingernoagels kapotkrabbe, da’s dan twie. As er hier na seffes nen 
boewt efkes me zen schroef noar de verkierde kant ruurt is al da spul direct ‘t-woater in. 
Dan goat da klaain bitje da kik mee pak doar toch nie veul oan doen hé.” 
 
Blijkbaar heeft die uitleg toen geholpen want een boete is er bij mijn weten niet van geko-
men. Of hij zijn lading heeft mogen meenemen weet ik ook niet meer. Wel werd er dus 
spijtig genoeg achteraf betonafval over gestort. 
 
Wie of wat is of was Dzierzynski ? 

 
Wie op Internet via Google de naam “Dzierzynski” intypt en naar de 
afbeeldingen vraagt vindt 2 soorten afbeeldingen. Op de grens van 
Kirgizië en Tadzjikistan draagt een berg de naam "Dzierzynski", net 
zoals een andere berg "Lenin" genoemd wordt. De  Dzierzynski, 
bijna 7000 m hoog, heeft inmiddels een andere naam gekregen die 
we nog niet achterhaald hebben. De nabijgelegen Lenin piek is 
sinds 2006 omgedoopt tot Ibn-Sinoberg. 
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Maar Dzierzynski is ook de naam van Feliks Edmundowitsch Dzierzynski, de persoon die 
het sovjet-vervolgingsapparaat de ‘Chaka’ heeft opgebouwd. 
 
Het schip Dzierzynski 
 
De levensloop van de Dzierzynski (alias Adelaide Star, alias Seeburg) was ronduit 
turbulent. 
• Fabrikant : Akt. Burmeister & Wain's Maskin og Skibsbyggeri, Copenhagen, Denmark 
• Afmetingen : 558.0 x 70.0 x 43.4 feet 
• Tonnemaat : Gross : 12,636   Net : 6,209 
• Type : "Refrigirated Cargo Liner"; het ging dus wel degelijk om een schip met 

koelruimen. 
• Tewaterlating op 30/12/1939 ( Dok Nr.646) als de Adelaide Star voor  de Blue Star 

Line Ltd. 
• Het schip deed op 8 april 1940 een test trip met vertegenwoordigers van de Blue Star 

Line. Deze testen voldeden aan hun wensen en de betalingsdocumenten werden 
ondertekend. De vertegenwoordiging keerde voor de nacht terug naar het hotel met de 
bedoeling de volgende dag terug te keren naar Engeland. De volgende dag begon 
echter de Duitse invasie van Denemarken. 

• Op 9 april 1940, de dag na de eerste testvaart dus, werd het schip in beslag genomen 
door de Duitsers, tijdens hun invasie van Denemarken. 

• Het schip werd verder afgewerkt, en op 6 november 1940 in de vaart genomen onder 
de naam "Seeburg". Het werd toegevoegd aan de Hamburg-Amerikanische Packet-
fahrt A.G., (Hamburg-Amerika Line) met zetel in Hamburg, om dienst te doen als 
depot-schip voor de bevoorrading van onderzeeërs.  

• Het schip werd in de 27ste U-Boat flotilla,, en op 2 december 1944 om 22.00 h 
getorpedeerd door de Sovjet Torpedo Boot SC407 voor Heistevnest, in de Golf van 
Danzig in  positie 54.39N 18.39E. 

• In 1952 werd het geborgen door Polen, en in 1955 hersteld in de Gdynia scheepswerf. 
Het werd toegevoegd aan de Polish Ocean Lines als de "Dzierzynski", voordiensten 
naar het verre Oosten.  

• Op 16 september 1963 werd het op zijn route Shanghai-Antwerpen-Gdynia 
aangevaren door de Griekse stomer Fouli (692 GRT, 1948) voor Oessant (Bretagne). 
Het werd naar Brest gesleept voor nazicht en voorlopige herstellingen. Bij aankomst in 
Vlissingen werden verdere tijdelijke herstellingen uitgevoerd en een defecte zee-klep 
hersteld. Bij aankomst in Antwerpen raakte het schip de pier aan de Boudewijnsluis 
waarbij de zee-klep terug brak en de machinekamer onder water liep. Vanaf hier 
begint het verhaal over de berging. 

 

De Adelaide Star na de inbeslagneming en herdoping als Seeburg
Courtesy the Historical Department, MAN B&W Diesel A/S, Copenhagen
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De aanvaring op de Schelde (dus toch op de Schelde !) en de 
berging van het wrak van de Dzierzynski 
 
Op 19 september 1963, bij aankomst aan de (toenmalige) Boudewijnsluis kwam het Pool-
se schip van de rederij Polish Ocean Lines (POL) ‘Dzierzynski’ in aanvaring met het sta-
ketsel van de sluis. Omdat het ‘opgelapte’ schip snel water begon te maken, werd de toe-
gang tot de dokken geweigerd en werd het met behulp van slepers op de plaat van Lillo 
aan de grond gezet, ter hoogte van de rode lichtboei 92.  
 
De rederij POL had inmiddels, in naam van de kapitein van het schip “Zygmunt Ladogor-
sky’, een contract afgesloten met de ‘N.V. Union de Remorquage et de Sauvetage’ (URS) 
om na het dichten van de scheur het schip en zijn lading in de dokken te brengen, op 
basis van “no cure, no pay”. Er werd meteen begonnen de lading van 11332 ton goederen 
te lossen. Op 20 september 1963 werd een breuk juist voor de machinekamer vastgesteld 
en werd het lossen gestopt. Gezien het schip dwars in de vaarroute lag, werden metingen 
uitgevoerd om de gevolgen voor de scheepvaart in te schatten. 
 
De Schelde werd continu gebaggerd om de vaargeul vrij te houden, en een wrak in die 
positie zou mogelijk de baggerwerken hinderen. Daarom was het de bedoeling om op 1 
oktober het schip vlot te trekken en te verplaatsen richting sluizencomplex of Liefkens-
hoek, wat mislukte. Het was en bleef uiteindelijk bij Liefkenshoek op de plaat van Lillo er-
gens tussen boeien 92-95, iets buiten de vaargeul.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De achtereenvolgende posities van 
de Dzierzynski van 1963 tot 1965. 
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In de nacht van 5 op 6 oktober bleek het schip doormidden gebroken te zijn met het voor-
schip in noordelijke richting en het achterschip in westelijke richting. Op 9 oktober ver-
stuurde de URS een brief gericht aan de Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Ant-
werpen met de melding dat zij de redding van het schip opgaven. Dezelfde dag werden 
deskundigen aangesteld om daarna over te gaan tot het uitschrijven van een bericht tot 
aanbesteding, bedoeld om elk deel van het schip enigszins vlot te krijgen en te verschro-
ten, met een uitvoeringstermijn van maximaal 250 dagen. Aan PSAL werd de inhoud van 
de goederen opgevraagd. En die was niet min, we citeren : 
 
1) 3867 zakken fluoriet, 97000 kg (nvdr vermoedelijk fijn poeder). 
2) 3650 ton fluoriet los 
3) 815 tons fosfaat los 
4) 138 tons sinaasappelsap  - (5300 cartons) 
5) 20484 stuks ingevroren varkens - (136 ton) 
6) 303 ton talk 
7) 39 tons ingevroren hazen - (1330 cartons) 
8) 150 ton vlees in blik – (22915 kisten) 
9) 212 tons bevroren eenden – (11694 kisten) 
10) 15375 kg oxaalzuur (300 kisten) 
11) Verder nog ongeveer 75 ton stukgoederen (conserven – honig – wollen draad – handwerk – 

potloden) 
 
Voor die aanbesteding bleken uiteindelijk slechts twee geïnteresseerden (de mislukte po-
gingen van de URS zullen daaraan zeker niet vreemd zijn) en de werken zouden in han-
den komen van het goedkoopste bod, de ondernemingen Jos. De Smedt uit Antwerpen, 
die de eis had om op 15 oktober te kunnen starten, zoniet werd zijn bod ongeldig. Op 14 
oktober 1963 werd een overeenkomst gesloten voor de berging en de sloop, onder toe-
zicht van de diensten van Bruggen en Wegen tussen P.O.L., gevestigd te Gdynia, 10 Lu-
tego 24, vertegenwoordigd door dhr. Jozef Markiewicz en de Heer Joseph De Smedt 
(scheepssloper) uit Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 13. De voorziene termijn van 250 
dagen betekende in de praktijk dat het ongeveer een jaar zou duren vooraleer het wrak 
weg zou zijn. 
 
De berging werd later een echte lijdensweg. Een eerste probleem vormden de talrijke var-
kentjes, eendjes en hazen die niet alleen al lang ontdooid waren, maar zelfs in een 
vergevorderde staat van ontbinding, zodat ze overal begonnen rond te drijven. Door de 
getijden spoelden ze her en der aan langs de Schelde-oevers. Een commentaar van de 
bergers liegt er niet om : “Voornoemd schip ligt reeds geruime tijd gebroken op de 
Schelde, tussen Liefkenshoek  en Lillo. Periodiek komen massa’s vlees aandrijven, die 
uiteindelijk langs de dijken en in de schorren blijven liggen. Het ophalen, vervoeren of be-
graven van deze rottende vleeswaren vergt heel wat buitengewoon, zwaar en onhygië-
nisch werk. …”.  
 
Daarenboven zonken op de Schelde op korte tijd nog twee andere schepen (de Floriphina 
en de Andrea Doria). Op 23 januari bleek dat enkel de werkzaamheden aan de Floriphina 
vorderden. Bij de Andrea Doria mislukten de bergingswerkzaamheden waardoor de wer-
ken aan de Dzierzynski tot 19 Maart 1964 werden stopgezet. Tot overmaat van ramp zonk 
op 22 juni 1964 de drijvende kraan Faucon tussen het voor- en achterschip van de 
Dzierzynski. Tot eind juli 1964 was men meer bezig met het bergen van de gezonken drij-
vende kraan dan van de Dzierzynski. 
 
Stukje bij beetje probeerde men het schip lichter te maken, door bvb. de dieselmotoren te 
verwijderen, maar het was zo'n beetje als de processie van Echternach. Telkens slaagde 
men er maar in om hele schip hooguit een paar meter verder van de vaargeul te verplaat-
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sen. Dat duurde tot in de loop van 1965. Gedurende verschillende jaren werd af een toe 
een periode gewerkt aan de berging van het schip, maar in 1968 vroeg de bergingsmaat-
schappij toelating om uiteindelijk een deel van de onderzijde van het schip op de Schelde-
bodem achter te laten, omdat het diep genoeg lag en ver genoeg van de vaargeul om de 
scheepvaart niet te hinderen. Tot in 1974 hebben we correspondentie over de berging van 
dit schip kunnen traceren. 
 
Dit is het trieste verhaal van de Adelaide Star (1), het schip dat in de alfabetische volgorde 
het eerste is, maar wel het 53ste dat zou varen voor de Blue Star Line . Het heeft echter 
nooit onder die naam gevaren. Men spreek zelfs soms van ”The ship that never was”. La-
ter werd een nieuw schip gebouwd met dezelfde naam. In het Kopenhaagse Diesel House 
staat een fijne maquette van wat de Adelaide Star had moeten worden. En voor wie heel 
precies wil weten waar in het ruim van de Dzierzynski zijn stuk fluoriet van China is 
gekomen hebben we zelfs een kopie van het "stowage plan" ("stouwingsplan") bemach-
tigd. 
 
Dankwoord 
We zijn dank verschuldigd aan ons medelid Cyriel Matthé die ons tal van gegevens en 
documenten bezorgde, en aan de heer Fraser voor toelating om de historische foto's van 
de Dzierzynski te publiceren. 
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