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MKA-kalender 
 
 

Vrijdag 2 december 2011 

 

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

 
Vanavond neemt Herwig ons mee naar de andere kant van de grote plas 
(meer bepaald naar Californië) waar hij in de loop der jaren al heel wat in-
teressante mineralenvindplaatsen heeft leren kennen. Laag of hoog, nat of 
droog, heet of koud, met of zonder (gevaarlijke) beestjes ... hij kwam, zag 
en (onder)vond ! Samen met hem gaan we opnieuw op pad. Vergeet al-
vast niet je marshmallows en wat hout voor het kampvuur... Herwig zorgt 
wel voor de bijhorende verhalen. Noteer het nu reeds in je agenda ! 

 
 

Vrijdag 9 december 2011 
 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Als mineraal van de maand wordt deze keer metavarisciet aangeboden 
afkomstig van Utah, USA (zie artikel elders in dit nummer). 

 
20.15 h  
 
 
 
 
Deze avond neemt Paul ons mee op 3 mineralenreizen die de MKA de voorbije jaren organiseerde:  
Marokko, Lanzarote en Namibië (2010). Dank zij Paul kunnen we ook genieten van een primeur 
voor de MKA, vermits hij ons een vooraf in PTE klaargemaakte presentatie in overvloeiing zal 
tonen. Alhoewel de reeksen opgevat zijn als een soort reisverslag, komen uiteraard ook de 
mineralenvindplaatsen en de vondsten van de betrokken reizen aan bod. En indien er interesse is, 
kan er nadien nog even uitgeweid worden over het programma PTE zelf. Wie in september 
aanwezig was (op de testsessie), weet dat hij deze avond zeker niet mag missen ! 
 
 
 
  
 
 
 
 

Herwig Pelckmans
"Enkele leuke vindplaatsen in Californië"

Paul VANDEVELDE
"Retrospectieve van 3 MKA-reizen" 
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Zaterdag 10 december 2011 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
Gem and mineral shows in the USA 
Paul Tambuyser 
De mineralenshows van Tucson en Denver zijn wereldvermaard. Vanuit zowat alle windstreken ko-
men mineralen-, edelstenen- en fossielenliefhebbers naar deze beurzen om hun verzameling te 
kunnen uitbreiden. Op deze "gem- and mineral shows" zien we soms mineralen die per ton ver-
kocht worden, maar evengoed exemplaren die we eerder in musea zouden verwachten. Zelfs wie 
niet gaat om wat aan te schaffen, kijkt er zijn ogen uit. Verder liggen zowel Tucson en Denver in 
mee van de mooiste regio's van de Verenigde Staten. We nemen jullie vandaag mee naar Tucson 
en Denver en kijken tegelijk rond wat er onderweg zoal te beleven valt. Een vergadering die ook 
voor niet-werkgroep-leden de moeite waard zal zijn; iedereen is hartelijk welkom. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Voor de beurzenkalender van december 2011 verwijzen we naar 
het vorige nummer of naar onze website 

www.minerant.org/fairseu.html

Heeft u uw lidgeld 2012 al betaald ? Bedankt ! 
Vergeten ? Doe het dan nù, 

Dan blijft u Geonieuws zonder onderbreking ontvangen ! 
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MKA-nieuws 
 

 
Op 9 oktober 2011 overleed Fanny Huygens, echtgenote van Raymond Bammens, in de 
leeftijd van 77 jaar. Ze werd op 14 oktober begraven in Zolder. Haar echtgenoot was ge-
ruime tijd lid van de MKA, en nadat hij overleed bleef zij verder lid. Beiden waren zeer 
trouwe bezoekers van Minerant en andere mineralenbeurzen. 
Langs deze weg bieden wij de getroffen familie ons oprecht medeleven aan, en wensen 
hen veel sterkte toe. 
 

 
In het kader van een studie over kristalvormen van fluoriet zoekt Eddy Van Der 
Meersche verzamelaars die bereid zijn hun fluorietcollectie te laten bekijken. Enkel micro-
mounts en kleine specimens komen in aanmerking. Ze mogen afkomstig zijn van gelijk 
welke vindplaats. Dank bij voorbaat ! 
Contactgegevens :  09 2213195, e-mail  e.vandermeersche@skynet.be 
 

 
Onze veldspatenspecialist Erik Vercammen merkte in het februarinummer een paar fout-
jes op, en hij was ook zo vrij om het artikel hier en daar nog wat aan te vullen. Daarom 
hebben we het nummer dat op de website beschikbaar is vervangen door een nieuwe ver-
sie, verbeterd en aangevuld. 
 
In het oktobernummer werd door dezelfde kritische lezer een lapsus ontdekt in het artikel 
over onze Namibië-reis, met name het deel over de Aris-groeve ten zuiden van Windhoek. 
Waar in het artikel sprake is van graniet moet dat natuurlijk basalt zijn. 
 
Met dank aan Erik. 
 

 
 
Wie dit wenst kan maandelijks, ongeveer een maand voor het gedrukte exemplaar in de 
brievenbus ligt, per e-mail een tekst-versie ontvangen van Geonieuws. Daarenboven 
wordt je er op die manier heel vroeg over ingelicht dat het kleurennummer voor de leden  
beschikbaar is op de website. Om dit maandelijkse bericht te ontvangen moet je dat expli-
ciet melden aan de redacteur rik.dillen@skynet.be; een kort e-mailtje volstaat. 
 
Maandelijks krijgen we nog altijd foutberichten van leden die een nieuw e-mail adres heb-
ben en dat niet hebben gemeld, of ten gevolge van overgelopen e-brievenbussen. Voor 
de eerste categorie : laat ons aub je nieuwe e-mail adres weten, en voor de tweede cate-
gorie : maak af en toe eens je brievenbus leeg... 

In memoriam Fanny Huygens 

Kristalvormen van fluoriet 

Errata 

Geonieuws - digitale versie(s) 
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Misschien is deze beurs wel de enige ter wereld waar bij de bezoekers aangedrongen 
wordt om wat stenen gratis en voor niks mee naar huis te nemen. Kleinschalig, maar ui-
terst gezellig. Hier liep je rond met een pintje in de hand. Exposanten konden rustig even 
een luchtje gaan scheppen of in de frituur om de hoek even een portie frietjes met stoof-
vlees halen. Er waren massa's steentjes van 1, 2 en 3 €, maar ook hoogwaardige verza-
melingstukken. Echt voor elk wat wils dus. Hoe dan ook, de afwezigen hadden weer eens 
volkomen ongelijk ! 
 

 

Foto's genomen door (v.l.n.r.) : rij 1 : Paul Van hee, Richard Loyens; rij 2 : Richard Loyens, Hugo 
Bender  
 
  

Mini-beurs 16/10/2011 - alweer een succes ! 

VVEEIILLIINNGG    22001122  
 
Wil je nog zaken aanbieden op onze veiling ? Het kan nog nét... maar het is wel vijf 
voor twaalf ! Wat na 5 december nog wordt aangebracht kan niet meer opgenomen 
worden in de catalogus in Geonieuws (maar wel op de website-catalogus). 
 
Vergeet dus niet zo snel mogelijk en ten allerlaatste op 
5 december je gegevens te bezorgen aan Axel : 
<axel.emmermann@pandora.be> 
  03 2953554 en 0496 359117. 
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In memoriam : Horst Windisch 
 
 
Rik Dillen 
 
Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Horst Windisch op 23 augustus 2011 over-
leden is in de leeftijd van 79 jaar. Een monument onder de verzamelaars is daarmee 
heengegaan. Horst was een markante persoonlijkheid in de wereld van mineralenverza-
melaars, en wat vooral opvalt is, dat hij zowel bij jonge mensen als zestig-plussers be-
kend én geliefd was. Zijn leven stond helemaal in het teken van mineralogie en gastvrij-
heid, en daarom loont het de moeite toch even wat dieper in te gaan op het leven van de-
ze bekende mineralenverzamelaar. 
 
Horst werd in 1932 geboren in Gibeon, Namibië (in die tijd Zuid-West Afrika), en daarmee 
begon het al : Gibeon is bekend om de talrijke meteorietfragmenten die er gevonden wer-
den en worden, stukken van de beroemde "Gibeon-meteoriet". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmenten van de Gibeon 
meteoriet als monument in 
Windhoek, Namibië. 
Foto 2002 © Rik Dillen. 

 
Nog als kleuter verhuisde hij met zijn ouders naar Pretoria in Zuid-Afrika, waar hij de rest 
van zijn leven woonde (met uitzondering van een periode van twee jaar, in 1957-1958, die 
hij in Duitsland doorbracht). In 1955 studeerde hij af aan de universiteit van Pretoria als 
burgerlijk ingenieur mechanica. Hij vond onmiddellijk een job bij het Zuid-Afrikaanse be-
drijf ISCOR (South African Iron and Steel Corporation), wat vergemakkelijkt werd omdat 
hij zijn thesis voor dat bedrijf had gemaakt. ISCOR behoorde overigens de laatste jaren 
tot de Mittal-groep, die ondertussen door fusie met Arcelor omgevormd werd tot Arcelor-
Mittal, waarvan ook het vroegere Sidmar in Zelzate deel uitmaakt. Hij bleef heel zijn be-
roepsleven tewerkgesteld bij dezelfde firma, en was o.a. projectleider van het COREX-
project, waarbij een revolutionair nieuwe methode ontwikkeld werd om vloeibaar ruwijzer 
te maken uit ijzererts, als alternatief voor een hoogoven. 
 
In 1957 huwde hij met Erika Rösemann, en ze hadden twee kinderen, Gerhard (die in 
Duitsland woont), en Margot (woont nog steeds in Zuid-Afrika). In 1991 ging hij met pen-
sioen, en begon zich dan nog meer dan vroeger toe te leggen op mineralogie en aanver-
wante activiteiten. Hij had een bijzonder brede interesse, en overal waar hij zich vertoon-
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de in het verenigingsleven werd hij het "slachtoffer" van zijn kwaliteiten, en kwam hij stee-
vast in het bestuur terecht. 
 
Zijn interesse voor mineralogie begon met het slijpen van cabochons, maar later evolueer-
de hij meer naar de klassieke mineralogie. Zijn verzameling bevatte o.a. een grote collec-
tie cabochons (waarvan hij de meeste zelf geslepen had), ongeveer 7000 gemonteerde 
micromounts, 2000 zgn. "cabinet"-specimens, 200 fluorescerende specimens, en 5100 
zandmonsters. Hij was lid van de WGMC (Walvisbaai Gem and Mineral Club), en later 
ook van de PGMC (Pretoria Gem and Mineral Club). In 1974 richtte hij de South African 
Micromount Society op, en gaf hij een kwartaalblad uit "Micro News and Views". In 1983 
richtte hij alweer een vereniging op, "Sand Collectors International", met het tijdschrift 
"Sands of Time". 
 
Hij was lid van de Amerikaanse International Society of Sand Collectors, en stichtend lid 
van de FMS (Fluorescent Mineral Society). Verder was hij lid van de "Micromounters of 
the National Capital Area", de "San Diego Gem and Mineral Society Inc", en de RRC 
("Rollin" Rock Club of Texas and Any Other State or Country of this World and Outer Spa-
ce"). Tot aan zijn dood was hij voorzitter van de "Federation of Southern African Gem and 
Mineralogical Societies", en Advertising and Circulation Manager van de "South African 
Lapidary Magazine". Als verzamelaar was hij erg gedreven. Een paar jaar geleden - hij 
was toen al 76 - is hij op 120 km van de dichtstbijzijnde bewoning in een groeve gevallen, 
en kreeg daarbij een tak zowat door zijn knie. Twee maanden later was hij alweer aan het 
kappen. Hij was lid van twee mineralogische verenigingen in Zuid-Afrika, één in Frankrijk 
en 3 in de USA, en actief betrokken bij de oprichting van mineralogische verenigingen in 
Pietersburg, Bloemfontein, Swaziland en Nelspruit. 
 
Wat wellicht niet veel mensen weten is dat Horst Windisch in 1991 het voorzitterschap 
van de International Association of Collectors of Slag Minerals op zich heeft genomen. Hij 
volgde Dimitris Minatidis, die enkele jaren daarvoor de Association had opgericht, op. 
De Association telde gemiddeld een kleine 40 leden. Horst bracht een viertal maal per 
jaar een klein bulletin uit, waarin een aantal zeer lezenswaardige artikelen over slakmine-
ralen waren opgenomen. In 2001 had hij een periode dat zijn gezondheidstoestand min-
der was. De regelmaat van het verschijnen van het bulletin werd minder. Toen ook de 
aanlevering van artikelen opdroogde hield hij er in 2002 mee op, wat meteen het einde 
van de vereniging betekende. 
 
Dat hij erg actief was hoeft geen betoog : hij was beursorganisator van de eerste "National 
Gem and Mineral Show" in Pretoria in 1968, en van meer dan 15 latere beurzen. Hij orga-
niseerde talrijke mineralogische excursies in zuidelijk Afrika, met als hoogtepunten een 
tweeweekse reis door het toenmalige Rhodesië (een karavaan van 22 auto's met 66 deel-
nemers !) en Namibië (3 weken, 60 deelnemers en 18 auto's). Daarenboven werkte hij als 
vrijwilliger aan het museum van de "Council for Geoscience". Hij was tientallen malen 
gastspreker op allerlei bijeenkomsten, vergaderingen en workshops. 
 
Gedurende 4 jaar was hij nationaal secretaris en voorzitter van de Hiking Federation of 
South Africa, en reisde in 1983 naar de Verenigde Staten om met een Amerikaanse beurs 
de ontwikkeling van wandelpaden te bestuderen. Hij begeleidde wandelclubs op hun 
tochten door Zuid-Afrika, Namibië en Malawi. Zelf was hij een verwoed wandelaar (in feite 
was hij op alle denkbare gebieden "verwoed"), en wandelde bijvoorbeeld 7 keer door de 
Fish River Canyon (87 km) in Zuid-Namibië. Hij was een bereisd man : hij bezocht 3 
landen in Noord- en Zuid Amerika, 9 in Afrika en 10 in Europa, en was ook in Dubai. 
Hij verzamelde ook postzegels (voornamelijk zegels met mineralogische en geologische 
motieven), en was een gepassioneerd fotograaf. 
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Ook op hogere leeftijd bleef hij zijn kennis van computers en software up to date houden, 
en zijn jaarlijkse "Nieuwjaarsbrief" was legendarisch. Velen van ons hebben dit jaarlijkse 
epos met interesse en... een glimlach gelezen. Als hij iets vertelde, dan was het altijd met 
alle details. De man moet dagen van 36 uur gehad hebben. Een voorbeeld (dit is maar 
een deel van de tekst van het e-mail bericht) dat hem helemaal typeert : 
 

Dear Rik, 
Excuse the delay in replying to your e-mail of 17th January. 
Last Thursday, (17th), Erika and I left in her Fiat UNO for Cape Town at 06:00. At 15:15, whilst Erika was 
driving, she lost control of the car, it ploughed through a farm fence, rolled over one and a half times, 25 
km from Upington. I managed to crawl out of the wreck (the car is scrap) relatively unscathed - a few 
bruises and scratches, but Erika had to be taken by ambulance to Upington. Here X-rays were taken of 
her right wrist and upper neck (by a friend of ours, Dr Ludi von Bezing (vonbezingite is named after him), 
an orthopaedic surgeon examined her, she was flown to Pretoria by Medical Rescue Services plane the 
next morning and her wrist was operated on at 15:00 (5 fractures). On Monday at 17:15 they did a neck 
fusion (C1, C2 to lower base of skull), and possibly will be discharged from hospital tomorrow. So the 
year 2002 did not start off well with us (similar to 2001, when I had the first of my five operations within 
five weeks on 15th January (followed by a minor stroke 10 days after being discharged from hospital). 
Have heard nothing yet from your daughter about SAND COLLECTORS INTERNATIONAL. 
Kind regards, 
Horst 
  

Dat hij een gastvrij mens was hoeft ook al geen betoog : ik ken zelf heel wat mensen, o.a. 
MKA-leden, die er ooit wel eens te gast zijn geweest, onder andere mijn dochter Tine, die 
door Horst werd uitgenodigd (zij was lid van "Sand Collectors International") voor een be-
zoek tijdens een studiereis naar Zuid-Afrika. Als je dat aantal mensen extrapoleert naar 
wereldwijd, dan moet hij in zijn leven duizenden bezoekers ontvangen hebben. 
 
Met Horst verloor ik een collega-verzamelaar, een professionele ex-collega, een collega-
uitgever van mineralogische publicaties en vooral, een goeie vriend. Langs deze weg 
bieden we Erika, Gerhard en Margot ons oprecht medeleven aan bij dit tragische verlies. 
We wensen hen veel sterkte toe. 
 

Met dank aan Axel Emmermann, Paul Van hee, Richard Loyens, Piet van Kalmthout, 
Herwig Pelckmans, Tine Dillen, Kitty en Bill Heacox en John en Julie Siebel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horst Windisch 
met zijn 

echtgenote 
Erika. 
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De column van Cronstedt 
 

Extreme 
mineralenverzamelaars 
 
Zoals u ongetwijfeld zal bea-
men, is het zelf verzamelen 
van mineralen één van de vele 
hoogtepunten van onze hobby. 
Een interessante vindplaats, 
goed gezelschap, mooi weer-

tje, enkele fascinerende vondsten en achteraf een 
gezellige babbel, overgoten met een lekker lokaal 
biertje ... wat wil een mens nog meer? Wel, uit di-
verse bronnen vernamen we dat sommige "verza-
melaars" toch nog héél wat verder gaan. 
 
We schrijven anno 1958 … in het Zwarte Woud 
(Duitsland) gaat de zoveelste mijn dicht. 't Is te 
zeggen, ze wordt niet meer officiëel uitgebaat voor 
haar zilver. Tal van verzamelaars blijven haar ech-
ter bezoeken voor de prachtige fluoriet-specimens 
die er soms gevonden worden. Niet iedereen 
houdt zich echter aan het recreatief verzamelen 
met hamer en beitel. Op een nacht zijn er twee 
aasgieren aan het werk met explosieven. Gek ge-
noeg laat de detonatie op zich wachten … en 
wachten … en wachten. 
 
Uiteindelijk besluit één van de “verzamelaars” om 
maar eens te gaan kijken naar wat er misgelopen 
kan zijn. En dan doet de vindplaats haar naam al-
le eer aan, want diep in de Teufelsgrund Mijn ont-
ploffen op dat moment de explosieven! Door de 
schokgolf en het wegspringend puin raakt de man 
zo ernstig gewond, dat hun illegale uitweg niet 
langer haalbaar is in zijn toestand. Er zit dus niets 
anders op dan de hen resterende explosieven te 
gebruiken om de zwaar beveiligde, officiële toe-
gangsdeur uit haar hengsels te blazen en op die 
manier zo snel mogelijk medische hulp te gaan 
zoeken! Gelukkig werken de explosieven deze 
keer wel goed mee, en overleven beide personen 
hun rooftocht, ook al zal één van hen er blijvende 
oogletsels en wat minder vingers aan overhouden. 
Voor hun wandaden worden ze ook nog voor het 
gerecht gedaagd, maar de rechter is gelukkig een 
genadig man... 
 
Kan het nog extremer ? Wel, wat dacht u van de 
capriolen van mijn landgenoot, de Zweed Mats Is-
raelsson ? Deze man was mijnwerker in de koper-
mijn van Falun en stond op het punt te huwen. Op 
de vooravond van zijn huwelijk, ergens in 1670, 
verdween hij echter met de noorderzon … althans 
zo leek het toch. Zijn  aanstaande bruid was de 
wanhoop nabij... nergens was de man te vinden. 
Haar geduld werd uiteindelijk beloond in 1719, 
toen men tijdens uitbreidingswerken in de mijn 

een lichaam vond van een “onbekende” man.  
 
Door de zeer mineraalrijke oplossing waarin het li-
chaam al die tijd had gelegen, was het lijk uiterst 
goed bewaard gebleven, en al snel werd de link 
gelegd met de 40 jaar eerder verdwenen mijnwer-
ker. De bejaarde bruid werd erbij gehaald en die 
kon haar eigen ogen nauwelijks geloven, toen ze 
haar verloren bruidegom terugzag alsof hij nooit 
was weggeweest! Het lichaam van de man werd 
geborgen (waardoor het al snel “versteende”) en 
tentoongesteld in de plaatselijke gebouwen van 
het mijnbedrijf. Na enkele jaren begon het echter 
uit elkaar te vallen (volgens sommige bronnen 
was dat te wijten aan de fameuze pyriet-ziekte) en 
uiteindelijk heeft men zijn restanten in 1749 met 
veel eerbetoon begraven in de oude kerk van Sto-
ra Kopparberg. 
 
Tja, zelf in een mineraal veranderen … een grote-
re liefde voor mineralen is nauwelijks denkbaar. 
Alhoewel... enkele dagen voor ons vertrek, hoorde 
ik van m'n beste vriend en kapgenoot Ron dat ie 
deze keer niet mee kon op onze jaarlijkse traditio-
nele excursie naar Langban (Zweden). Zijn vrouw 
wou niet dat ie nog meer stenen in huis haalde. 
Groot was dan ook onze verbazing toen we de 
camper van Ron aan de storthopen zagen staan, 
en hem aan het kampvuur zagen zitten. 
 
Dus zeiden we: “Nou Ron, wat een verrassing! 
Hoe lang ben je hier al?” “O”, zei Ron, “Ik ben hier 
sinds gisterenavond.” 
“En hoe heb je dat voor elkaar gekregen?” 
“Wel”, zei Ron, “Gisteren was ik door m'n bino aan 
het kijken, toen plots handen over mijn ogen gle-
den en er “Raad eens wie het is ?” gezegd werd. 
Ik keek om en zag m'n vrouw in een opwindend 
niemendalletje staan. Ze nam m'n hand en bracht 
me naar de slaapkamer. De kamer was verlicht 
met kaarsjes, en overal lagen rozeblaadjes. Op 
het bed lagen er zelfs koorden en handboeien ! 
Met een verleidelijke stem zei ze dat ik haar 
mocht vastmaken aan het bed, wat ik me 
uiteraard geen twee keer liet zeggen ! Daarna zei 
ze met een nog zwoelere stem : “Je mag doen 
wat je wil!”.... 
Dus hier ben ik !” 
 

Kaplustige groetjes, Axel 
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Zelf een 
presentatiesteuntje 
maken 
 
 
Paul Van hee 
 
Soms wordt een mineraal om esthetische re-
denen best rechtopstaand gepresenteerd. 
Meestal wordt dit gedaan door het in een 
‘klont’ kit te plaatsen. Dit heeft echter nade-
len. Na een tijd kan die kit sporen achterlaten 
op je specimen. Is dit onderste deel niet glad dan zal het later heel moeilijk worden die kit 
te verwijderen. Sommigen kit-varianten ruiken na verloop van tijd ook niet zo goed. 
 
Zijn er alternatieven ? Jawel, er bestaat in de handel een soort synthetische klei, FIMO 
klei. Ralph Jolyon van Mindat heeft er enkele maanden geleden een artikeltje aan gewijd. 
En vermits ik wel wat specimens heb die zo’n steun kunnen gebruiken ging ik ook aan het 
experimenteren. 
 
Fimo klei is een synthetische klei, geproduceerd door ‘Staedler’, die niet uitdroogt en die 
op relatief lage temperatuur, 110°C,  kan uitgehard worden. 
 
Dus ben ik eens gaan kijken in een hobbywinkel en jawel, ze hadden het in voorraad, in 
alle mogelijke kleuren. Wit en zwart hadden mijn voorkeur. Ralph maakte een nogal inge-
wikkelde constructie met ‘Lego’ blokjes om een voetje een vorm te geven. Dan drukte hij 
zijn specimen erin en plaatste alles in een oven op 120°C. Ik vermoed dat hij dacht dat die 
klei zou kunnen uitlopen bij het uitbakken. Niets daarvan, het verandert bijna niet van 
vorm tijdens het uitharden. 
 
Het is eigenlijk heel eenvoudig om zo’n steun te maken. Je neemt een portie Fimo-klei en 
kneedt die tot hij door lichte opwarming wat soepel wordt, en je maakt er een bolletje van. 
Dan leg je die op een stukje dun vlakglas en duw je erop zodat er een platte basis ont-
staat. Dan maak je bovenaan een kleine holte, afhankelijk van de grootte van de steen. 
 
Vervolgens neem je een stuk plastic (van een plastic-zak, géén keukenfolie, want die is te 
dun), legt die erop en dan duw je met de steen op de folie en in de klei tot hij in de goede 
positie staat. De plastic folie dient om te vermijden dat er klei aan het specimen blijft kle-
ven, of dat er stukjes steen die mogelijk zouden kunnen afbreken in de klei zouden vast 
zitten (in dit laatste geval moet je opnieuw beginnen). Eventueel kunnen de zijkanten nog 
wat bijgedrukt worden zodat alles er vrij goed stevig rond en vast zit zodat het specimen 
niet omvalt. Neem dan de steen en het velletje plastic terug weg en plaats de glasplaat 
met de klei in een oven op 110°C gedurende een half uur tot drie kwartier. Neem alles uit 
de oven en laat afkoelen (niet op duwen zolang het nog warm is, zolang het warm is, is 
het nog niet hard genoeg). Daarna kan het specimen gewoonweg op zijn plaats gezet 
worden. 
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Desgevallend mag er een heel klein stukje kit onderaan het specimen worden 
aangebracht; op die manier neem je steeds het steuntje mee bij het wegnemen van de 
steen. Wie het voetje nog verder wil afwerken kan dat doen door het geheel mooi rond te 
vijlen of af te schuren met bvb een Dremel en je kan daarna nog een laagje vernis 
aanbrengen. 
 
Met een pakje van 56 g kunnen er tussen 10 en 15 voetjes worden gemaakt zoals in het 
voorbeeld. Vermits er voor het specimen sowieso een etiket staat is het voetje dikwijls niet 
te zien. Fimo klei wordt verkocht in verpakkingen van 56 g en kost ongeveer 2.30 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Originele Fimo-verpakking 2. Het te presenteren specimen 
3. Stap 1 : maak een bolletje 4. Stap 2 : druk het vlak 
5. Stap 3 : druk er een gaatje in 6. Vormgeving 

  
 

1 2

3 4

5 6
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Mineraal van de maand 
metavarisciet 
 
 

Rik Dillen 
 
Het fosfaat metavarisciet is dimorf met varisciet. We vatten de verwantschappen samen in 
de volgende tabel : 
 
metavarisciet AlPO4.2H2O monoklien 
phosphosideriet FePO4.2H2O monoklien 
kolbeckiet ScPO4.2H2O monoklien 
varisciet AlPO4.2H2O orthorhombisch 
strengiet FePO4.2H2O orthorhombisch 
mansfieldiet AlAsO4.2H2O orthorhombisch 
scorodiet FeAsO4.2H2O orthorhombisch 
yanomamiet InAsO4.2H2O orthorhombisch 

 
In de voorbije jaren werden nog enkele synthetische familieleden geschapen, o.a. een ge-
hydrateerd galliumarsenaat, helemaal analoog met varisciet (Dick, 1997 en Loiseau et al., 
1998). 
Als je de roosterparameters van varisciet en metavarisciet met elkaar vergelijkt, zie je dat 
metavarisciet maar een ietsiepietsie afwijkt van een orthorhombische structuur : 
 
 a b c β Z 
metavarisciet 5.18 Å 9.51 Å 8.45 Å 90.3° 4 
varisciet 9.82 Å 9.63 Å 8.56 Å 90.0 8 

 
Grosso modo kun je je de metavariscietstructuur voorstellen als twee op elkaar gestapel-
de varisciet-eenheidscellen. Wanneer je de zaak wat nauwkeuriger bekijkt zit het wel wat 
ingewikkelder in elkaar. Beide structuren bestaan uit eenvoudige netwerken van afwisse-
lend PO4- en AlO6-tetraëders, die gewoon lichtjes verschillend geordend en gealigneerd 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structuur van metavarisciet (bovenaan) 
 en van varisciet, geprojecteerd 

 op (001) (links) resp. op (100) (rechts). 
Naar Huminicki en Hawthorne, 2002.  
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Metavariscietkristallen van de Utahlite 
claim, Lucin, Box Elder County, Utah, 
USA. Verzameling en foto © Lou Perloff. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het zal je dan ook niet verwonderen dat beide mineralen op sommige vindplaatsen ge-
zwind samen voorkomen. Wie alle details over de structuur wil te weten komen verwijzen 
we naar Borensztajn (1966). Hij legt o.a. minutieus uit hoe je precies tot de vermelde or-
thorhombische resp. monokliene structuur komt bij deze mineralen. Dit artikel is wel echt 
zware kost, en niet geschikt voor gevoelige lezers... eu... ik bedoel dat het enkel geschikt 
is voor de echte die-hards onder ons. Nog meer van dat alles vind je bij Kniep en Mootz 
(1973), en ook bij Friedmann et al. (1992). 
 
Omdat metavarisciet maar heel weinig afwijkt van de orthorhombische structuur noemt 
men het wel eens pseudo-orthorhombisch. Bladerige kristalletjes vertonen meestal {010}, 
{011}, {130} en {110}. Het tabulaire vlakje is {010}. Soms vormt het sferische aggregaatjes 
of korrelige aggregaten, en is dan absoluut niet met het blote oog te onderscheiden van 
varisciet. Contacttweelingen volgens {102} komen voor. 
 
Dunne metavariscietkristalletjes zijn vaak bijna helder doorzichtig, en hoewel de échte 
kleur van aluminiumfosfaat wit is (ook de streepkleur bevestigt dat), zijn ze mooi licht-pas-
telgroen van kleur met een uitgesproken glasglans. Splijting treedt op volgens {010}. De 
hardheid is 3.5 in de schaal van Mohs, en de densiteit ongeveer 2.52. 
 
Calas et al. (2005) onderzochten de oorzaak van de groene kleur van metavarisciet via 
diffuse reflectiespectroscopie en EPR (Electron Paramagnetic Resonance) spectroscopie, 
en wisten zo aan te tonen dat de aanwezigheid van V3+-ionen niks met de kleur te maken 
heeft, maar dat Cr3+-ionen verantwoordelijk zijn voor het heerlijk lichtgroene kleurtje. 
 
Metavarisciet (en uiteraard ook varisciet) ontstaat door verwering van fosfaatafzettingen, 
met name wanneer fosfaatoplossingen de kans krijgen om bij lage temperatuur te reage-
ren met aluminiumrijke gesteenten. Meestal worden ze samen met andere secundaire 
fosfaten afgezet, zoals bvb. apatiet, wavelliet en crandalliet (Larsen, 1942). Het wordt wel-
licht op microschaal ook gevormd als reactieproduct van fosfaatmeststoffen in de bodem. 
 
Eerst werd (in 1837) varisciet beschreven door August Breithaupt, en het waren Larsen 
en Schaller die in 1925 ontdekten dat de mooie kristalletjes van Lucin, Box Elder County 
in Utah een ander mineraal waren dan varisciet. Zij toonden aan dat enerzijds het vroeger 
als een afzonderlijk species beschouwde peganiet identiek was met varisciet, en dat op 
de vindplaats van Lucin twee afzonderlijke, lichtjes van elkaar verschillende mineralen 
voorkwamen, namelijk varisciet en metavarisciet (dat overigens voorheen ook luciniet 
werd genoemd). 
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Varisciet (gepolijst oppervlak) van 
de Utahlite claim, Lucin, Box Elder 
County, Utah, USA. 
8.8 x 7.4 x 4.3 cm. 
Verzameling en foto © Rob 
Lavinsky, "The Arkenstone", 
www. irocks.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende synoniemen werden gebruikt voor wat nu varisciet heet, maar ook ten dele 
voor onze metavarisciet-van-de-maand : alpha-varisciet, amatrice, chloorutahliet, chloor-
utaliet, luciniet, peganiet, sphaeriet, utahliet, gelvarisciet ("gelvormige" varisciet), redon-
diet (licht ijzerhoudende varisciet). Clinovarisciet is een oud synoniem voor metavarisciet.  
 
De naam varisciet (en bij afleiding metavarisciet) is afgeleid van "Variscia", een oude be-
naming voor het district Vogtland in Sachsen, Duitsland, de bakermat van de Varisci-stam 
waar het mineraal voor het eerst gevonden werd. De naam werd ook verwerkt in de "Va-
riscan belt", een Hercynische plooi waarin de streek gelegen is.  Details hierover vind je 
via http://en.wikipedia.org/wiki/Variscan_orogeny 
Type-materiaal bevindt zich in het Musée d'Histoire Naturelle in Parijs, het Natural History 
Museum in Londen en het National Museum of Natural History in Washington (onderdeel 
van het "Smithsonian Institution". 
 
Het materiaal dat we deze maand aanbieden is afkomstig van Utahlite claim, Lucin, Pilot 
Range, Box Elder Co., Utah, USA. Deze vindplaats is een naaste buur van de type-vind-
plaats, de Edison Bird Mine, Utahlite Hill. De vindplaats is heel beroemd voor de prachtige 
fosfaatmineralen. Metavarisciet vormt er plaatvormige kristalletjes van ongeveer 1 mm, 
zacht pastelgroen en doorschijnend, in holtes van massieve microkristallijne varisciet 
(donkerder groen). Verder komt er crandalliet voor, niet alleen in massieve, microkristallij-
ne beige aggregaten, maar ook als naaldvormige goedgevormde kristalletjes... mooier 
van die van Blaton dus ! Andere verzamelwaardige mineralen zijn montgomeryiet en mi-
nyuliet. Verder vermelden we nog de fosfaten lipscombiet, mitridatiet, perhamiet, stren-
giet, vivianiet, wardiet en wavelliet. 
 
Verder zijn er in Europa nog een handvol vindplaatsen, die echter qua kwaliteit en 
kwantiteit niet kunnen tippen aan Lucin : 
 
 In Duitsland de Grube Glücksrad, Oberschulenberg, Clausthal-Zellerfeld, Harz-geberg-

te, Sachsen, en de storthoop van de Grube Lichtenberg Absetzer, Ronneburg U-afzet-
ting, Gera, Thuringen. 

 In Spanje vermelden we de Pedrera del Turó de Montcada, Montcada i Reixac, Vallès 
Occidental, Barcelona, Catalunya, en de Azcárate Groeve, Eugui, Esteríbar, Navarra. 

 Er is verder nog een vindplaats in resp. Tsjechië en Oostenrijk. 
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Voor de rest zijn er nog minder belangrijke vindplaatsen in Australië, Bolivië en Zuid-Afri-
ka. 
 
De Verenigde Staten zijn het best bedeeld, met in totaal een tiental vindplaatsen, maar 
zoals gezegd zijn de kristalletjes van Lucin in Utah 's werelds mooiste, onder het motto : 
"klein, maar fijn !" 
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Beef en sidder... 
volgende maand krijg je met een coole Geonieuws 
gagarandeerd een ijskoude douche. 
Leg je sjaal en muts maar al klaar ! 
Ice age 3 zal erbij verbleken... 
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