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MKA-kalender 
 
Vrijdag 2 november 2012 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
 
We breien een vervolg aan het zoutverhaal van Merkers en Heringen (april 2011) en trekken 
vanavond naar het noorden van Thüringen. We wagen ons onder scheve kerktorens en over holle 
karstbodems, dalen 600 m diep af in het zout en bezoeken een grot met vervaarlijk losse 
gipsplaten aan het plafond. Vorig jaar hadden we u verzekerd dat het zout niet op zou zijn, maar 
die belofte hebben we helaas niet kunnen waarmaken. De chaotische wintertoestanden in februari 
2012 hebben ervoor gezorgd dat de geplande voordracht toen niet kon doorgaan. We wagen dus 
nu een nieuwe poging, deze keer hopelijk voor de eerste winterprikken... Een klank- en lichtspel 
dat u niet mag missen.  
 
 

Vrijdag 9 november 2012 

 

 
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... Mineraal van de maand : natroaluniet uit Spanje (zie artikel verder in dit 
nummer). 

 

20.15 h  
 
 
 
Ook deze avond heeft de MKA het genoegen een nieuwe gastspreker te mogen verwelkomen. Katrien De 
Corte is werkzaam op de HRD te Antwerpen als hoofd van de afdeling Educatie en zal ons met veel 
enthousiasme alles vertellen over een nieuwe manier om diamanten te maken: CVD (Chemical Vapour 
Deposition). Wat CVD juist is, wat de kenmerken van CVD zijn, hoe CVD-diamanten zich onderscheiden van 
hun natuurlijke broertjes, waar je dergelijke CVD-diamanten kan kopen en hoeveel ze kosten... dit alles en 
nog veel meer zal in combinatie met een talentvolle spreekster ongetwijfeld leiden tot een uiterst boeiende en 
leerrijke avond. "Zorrregg ... dat je der bij bent!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katrien De Corte
“CVD-diamant: een nieuwe niche ?”

Paul en Hugo Bender
"Zoutmijn Sondershausen en anhydrietgrot"
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Zaterdag 10 november 2012 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
Practicumdag  - Jef Kerstens 
 
Vandaag gaan we een hele dag oefenen met apparaten, edelstenen en determinatie. Alle 
instrumenten, inclusief de nieuwe edelsteenmicroscoop zijn aanwezig. Naast het determi-
neren van zelf meegebrachte stenen, zullen er enkele opdrachten en oefeningen zijn. 
Voor wie zich nog wat onzeker voelt, zullen we het praktisch gebruik van de diverse appa-
raten nog even demonstreren. 
 
Rond de middag pauzeren we en kunnen we ter plaatse een hapje eten (eventueel boter-
hammetjes meebrengen). 
 
MKA-nieuws 
 

 
 

Ik leerde Fons kennen in 
1962. We woonden op 
een paar honderd meter 
van elkaar in de College-
laan in Borgerhout. De 
vrouwen gingen wande-
len met de kinderen, wij 
gingen biljarten op de 
Turnhoutsebaan. Kaarten 
deden we ook. Fons wilde 
juist abondance spelen 
toen we op de radio ver-
namen dat Kennedy was 
neergeschoten in Dallas. 
Het werd een miserie. 
 
Fons werkte als jonge 
burgerlijk elektrotech-
nisch ingenieur bij de Re-
gie voor Telegraaf en Te-

lefoon in Antwerpen. Wij verhuisden naar Sint-Job, zij bouwden in Wijnegem. We waren elkaar wat 
uit het oog verloren tot Fons ergens in het begin van de zeventiger jaren in de krant las dat onder-
getekende mee een wandelzoektocht van de Heemkring organiseerde op het grondgebied van 
Brecht. Dat zoon Marc bij die gelegenheid met mijn beginnende verzameling kennismaakte en 
daarna van zijn Bomma voor  sinterklaas nog de Elseviers Gids voor Stenen en Mineralen kreeg 
bracht de bal aan het rollen. De zoon stak zoals dikwijls de vader aan. De familie werd in 1975 lid 
van de nog jonge Vereniging voor Mineralogie in Sint-Job. De eerste kaptocht waaraan ze deelna-
men ging naar de kleigroeven van Betekom op zoek naar gips. 

In memoriam Fons Hendrickx (1934-2012) 

Foto © Hugo Bender
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Snel werd duidelijk dat Fons een belangrijke impact zou hebben in de evolutie van de vereniging. 
Aan de viering van het eerste lustrum in 1978 werd een tentoonstelling gekoppeld. Tot ieders be-
wondering pakte Fons er uit met een kanjer van didactisch materiaal. Op een groot paneel had hij 
met de hulp van kleurenlampjes een atoom voorgesteld met kern en bijhorende banen waarop de 
elektronen evolueren die bij toevoeging van lange golf ultraviolet licht op andere banen oversprin-
gen en bij terugkeer naar de grondtoestand energie vrijmaken die zichtbaar wordt als een pracht 
van kleuren. Hij was de eerste die het begrip fluorescentie bij mineralen voor ons wetenschappelijk 
benaderde en het tegelijk ook voor de leek verstaanbaar maakte. Het werkte bij sommigen zo aan-
stekelijk dat ze tot op vandaag van fluorescentie een hobby hebben gemaakt. 
 
Enkele jaren later was ook hij het die aan onze kaptochten een nieuwe dimensie toevoegde. Op 
basis van zelf opgedane ervaring in de Hérault in Frankrijk introduceerde hij in de vereniging de 
noodzakelijke basiskennis, het benodigde materiaal en de techniek om goud te zoeken en zelfs te 
vinden. Minutieus gedetailleerd, met een wel doordacht woordgebruik, met zijn typische stem en 
manier van spreken kon hij ons hiervoor enthousiasmeren. Meermaals begeleidde hij ons naar 
Recht en Faymonville op het massief van Stavelot om er in de “goldbach” te pannen. 
De belangrijkste inbreng van Fons in de Vereniging voor Mineralogie was ongetwijfeld de kennis 
over en het zoeken naar fossielen. Drie voordrachten heeft hij eraan gewijd : "De wereld der 
fossielen", "Zeeëgels", en "Het Lutetiaan en zijn fossielen". Dit werd een zo belangrijk gegeven dat 
we onze naam veranderden in Vereniging voor Mineralogie en Paleontologie. Zijn belangstelling 
beperkte zich niet tot de fossiele vissen van Céreste of de ammonieten van Cap Blanc Nez en Fres-
ney-Le-Puceux in Normandië. We mogen stellen dat hij zich vooral ging toeleggen op de fossielen 
van het Bekken van Parijs en vooral het gebied rond Daméry en Fleury-la-Rivière in de Champag-
nestreek. Dankzij uitstekende contacten met mensen ter plaatse en heel hard labeur kon hij er 
prachtstukken genereren van gastropoden uit het lutetiaan, zeeafzettingen van ongeveer 45 mil-
joen jaar geleden. Vele blokken sedimentgesteente van tientallen kilo’s zwaar met daarin exempla-
ren van de cerithium giganteum tot meer dan een halve meter lang, belandden mede dankzij de 
helpende handen van zoon Marc en echtgenote Emy in Wijnegem. 
 
Door jaar na jaar te gaan zoeken in eigen land en het buitenland, door vele persoonlijke contacten 
die meermaals vriendschappen werden maar eveneens door goed benutte toevalligheden, bouw-
den zij samen een verzameling uit wat na bijna veertig jaar resulteerde in een kamer goed voor-
zien van vitrinekasten vol met diverse mineralen en fossielen netjes geplaatst en gecatalogeerd. 
Een unieke verzameling die Emy en Marc nu zullen blijven koesteren. Uit de opbouw van zijn ver-
zameling, uit het heel systematisch opbergen van reservemateriaal, uit zijn voordrachten in de 
vereniging en uit zijn afgemeten manier om problemen te verduidelijken blijken Fons zijn enorme 
zin voor perfectie en detail. Dat vooral zal allen die hem hebben gekend als mineralen- en fossie-
lenverzamelaar voor altijd bijblijven. 
 
Toen in 1995 de Vereniging voor Mineralogie en Paleontologie opging in de Mineralogische Kring 
Antwerpen, stapte Fons mee over. Tot een ziekte zich twee jaar geleden manifesteerde was hij sa-
men met Emy op haast alle kringavonden in ’s Gravenwezel als een aandachtige en geïnteresseer-
de toeschouwer aanwezig. Ook daar zullen we hem missen.  
 

Miel Daneels 
 
 

 
Op 1 september 2012 overleed Anita De Nil, echtgenote van MKA-lid Leo De Schutter in de leeftijd 
van 57 jaar. Langs deze weg bieden wij Leo en de familie ons diep medeleven aan. 
 
 

In memoriam Anita De Nil (1955-2012)
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De leden worden verzocht het lidgeld 2013 over te maken op de MKA bankrekening.  Het lidgeld en de 
regeling voor buitenlandse leden is ongewijzigd : 
 
 het lidgeld is wereldwijd : individueel 27-EUR of gezin 32-EUR. 
 leden die in België wonen ontvangen maandelijks het tijdschrift via de post zonder extra 

portkosten. 
 buitenlandse leden die maandelijks Geonieuws willen ontvangen via de post betalen extra 

portkosten : + 7-EUR (dus individueel 34-EUR of gezin 39-EUR). 
 buitenlandse leden die de hele Geonieuws jaargang in slechts één zending (in november) willen 

ontvangen moeten die extra portkosten niet betalen. Zij kunnen hun tijdschriften ook afhalen op 
Minerant of op de vergaderingen. (Buitenlandse leden die voor deze formule kiezen : gelieve dit 
aan de secretaris te melden en eventueel afspraken te maken voor tussentijdse afhalingen van het 
tijdschrift).   

 
Voor alle leden blijft er uiteraard ook de mogelijkheid om maandelijks het tijdschrift in een 
kleurenversie te downloaden van de website, http://www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html 
Daarvoor moet men zich eenmalig registreren via http://www.minerant.org/MKA/registreren.html 
 

 
Als MKA-lid geniet je van tal van voordelen, o.a. 
 alle activiteiten van de vereniging (vergaderingen, werkgroepen, uitstappen, website,...) 
 tijdschrift Geonieuws 
 pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website 
 e-boeken via de website 
 gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek 
 gratis toegang op MINERANT voor leden en geregistreerde gezinsleden 
 en nog veel meer... 
 
Belgische leden : in bijlage vindt u een overschrijvingsformulier, u kunt uiteraard ook gebruik maken 
van PC-banking met aanduiding van het lidnummer en de naam van het lid (zeker als de bankrekening 
op een andere naam staat). 
 
Andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken, vrij van kosten voor de begunstigde, op de   
M.K.A. bankrekening.  Betalingen met de volledige IBAN en BIC code mogen u niet meer kosten dan 
een “gewone” binnenlandse betaling ! 
 
Voer de verrichting vandaag nog uit, dan verliest u het niet uit het oog (maak desnoods 
gebruik van de memodatum) ! 
 
Leden die voor 2012 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de code 'G' (op 
lidkaart of Geonieuws omslag). 
 

 Individueel Gezin Inclusief tijdschrift per post : 

België 27-EUR 32-EUR 10x per jaar, incl. verzendingskosten 

Andere 
landen 

34-EUR 39-EUR 10x per jaar, incl. extra verzendingskosten 

27-EUR 32-EUR Volledige jaargang in één zending in november 
IBAN:  BE36 7895 8091 0281   -   BIC:  GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. Marialei 43, 2900 Schoten, België 

Lidgeld 2013 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 23/11/2012 tot 31/12/2012 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 

 
10-11/11  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  <interminerallgb@gmail.com>   www.agab.be 

 

10-11/11  B Holsbeek (Leuven). Parochiezaal "De Plein", Klein Langeveld 34. 
    11-17 h. Niet-commerciële verkoop- en ruilbeurs (FOSSIELEN) 
    Een organisatie van HONA en fossiel.net Info :  

 

17-18/11 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, 2235 Hulshout      015 349341 
    http://www.acam.be/fairs/imra/index.html  -  <r.serraris@hotmail.com> 

 

17/11 NL ZWIJNDRECHT. Develstein College, Develstsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
<nicokuik@hetnet.nl>  www.geodezwijdrecht.nl 

23-25/11 DE BERLIN. Messegelände (hal 17). Beurs (M-F-E-J). 10-18 h. <info@berlin-mineralien.de> 
www.mineralis.de 

23-25/11 GR ATHENE. Hotel Royal Olympic. 10-22/10-22/10-20 h. Beurs (M-F-J-E). <info@gemin.eu>  
www.gemin.eu/index.html 

23-25/11 RO BRASOV. International Trade Center, Str. Alexandru Vlahuta 10 cod 500387. 
<mineralexpo@yahoo.com>  www.mineralexpo.ro 

24/11 NL HOEVELAKEN. Intres, Koninginneweg 1. 10-17 j. Beurs (M-F-J-E). 
24-25/11 DE OSNABRÜCK. Berufsschulzentrum Natruper Straße. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<info@boerseos.de>  www.boerseos.de 
24-25/11 DE NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18 h. Beurs (M). <info@mineralienboersen-riamayer.de>  

www.mineralienboersen-riamayer.de 
24-25/11 AT WIEN. Stadthalle (hal E), Vogelweidplatz14. 9-16 h. Beurs (M-F). <info@vmoe-wien.at> 

www.vmoe-wien.at 
24-25/11 CH ZÜRICH. Messezentrum Oerlikon (hal 9). 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 

<kurt.worni@mineralienmesse.ch>  www.mineralienmesse.ch 
24-25/11 FR BORDEAUX (33). Hangar 14. Beurs. 
24-25/11 FR JOUY-EN-JOSAS (78).  Salle du vieuw Marché, Place de la Marne. Beurs. 
24-25/11 FR SOUCHEZ (62). Salle des fêtes, rue Jean Jaurès. Beurs. 
24-25/11 FR LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54). Salle des fêtes. Beurs. 
24-25/11 FR SAINT-FONS (69). Halle des fêtes, Place G. Girardet 
25/11 DE WÜRZBURG. Gemeindezentrum Heiligkreuz. 10-17 h. Beurs (M-F). <boerse-

wuerzburg@web.de> www.mineralienboerse-wuerzburg.de.vu 
25/11 DE BAD LOBENSTEIN. Kulturhaus. Beurs (M). <mailkarljanko@t-online.de> 
25/11 DE ARNSBERG-NEHEIM. Kulturzentrum Hüsten, Birliner Platz. 10-17 h. Beurs (M-F). 

www.maulwurf-arge.de 
28-29/11 AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz-Jozef-Straße 7. 12-20/12-19 h. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
30/11-2/12FR PARIS. Espace Charenton, 327 Rue de Charenton, Paris 12e. 10-19 h. Beurs (M-F-J-E).  

<fabienpelloux@hotmail.fr>  www.mineralexpoparis.com 
1/12 SK BRATISLAVA. Slovenskee narodne muzeum-Prirodovedne muzeum v Bratislava, Vajanskeho 

nabrezie 2. 9-16 h. Beurs (M).  <prirmuz@snm.sk>  www.snm.sk 

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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1/12 CZ JICIN. 8-14 h. Beurs. <josef.marks@tiscali.cz> 
1-2/12 DE DORTMUND. Westfalenhallen (hal 4). Beurs (M). <nina.kapitan@westfalenhallen.de> 

www.mineralientage-dortmund.de 
1-2/12 HU BUDAPEST. Oxigén Rendezvény Központ, 1139 Budapest, Fay utca 45. 

<koorszag@koorszag.hu> www.koorszag.hu 
1-2/12 AT GRAZ. Minoritensaal. 13-18/9-16 h. Beurs (M). <heimo.urban@steiermaerkische.at> 

www.vstm.at 
1-2/12 AT WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
1-2/12 CH BASEL. Messeplatz Basel (hal 4.1). 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 

<basler-mineralientage@bluewin.ch> 
1-2/12 CH KÜSSNACHT AM RIGI. Vereinsheim Monséjour. 13-17/10-17 h. Beurs (M). 
1-2/12 IT ROMA. Ergife Palace Hotel, Piano B, Via Aurelia 619 (Largo L. Mossa). 9.30-19.30 h. Beurs 

(M-F-schelpen). <gminromano@tin.it>  www.gminromano.it  
1-2/12 FR PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle du Marais. Beurs. 
 

2/12  B HARELBEKE.  Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6. 
   Beurs (M-F) van Lithos. 10-17 h. 
   Info : Luc Verfaillie, Nieuwpoortstraat 19, 8800 Roeselare 
    (0032) 0474 758549 
    www.lithos-harelbeke.org   <stone-d-1971@telenet.be > 

 

2/12 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-17 h. Beurs (M-F). 
<edith.seel@chello.at> 

2/12 DE BERGISCH-GLADBACH. Kreishaus, Am Rübezahlwald 7. 10-16 h. Beurs (M-F). 
<geologica@lugev.de> 

2/12 DE MÖNCHENGLADBACH. Adolf-Kempken-Halle Wickrath. 10-17. Beurs (M-F). 
<thomasnoll.mineral@gmx.de>  www.minfoserkelenz.de 

7-9/12 DE HAMBURG.  Hamburg Messe. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h. Beurs (M-F-J-E), 
tentoonstelling "vulkanisme". <info@mineralien-hamburg.de> www.mineralien-hamburg.de 

8/12 CZ PISEK. Prachenske muzeum v Pisku, Velke nam. 114. 9-14 h. Beurs (M).<cicha@quick.cz> 
8/12 AT SANKT-PÖLTEN. Volksheim Sankt-Pölten-Spratzern, Eisenbahnerstraße 5. 9-17 h. Beurs (M). 

<huber.josef@kabsi.at>  
8/12 AT GRIFFEN. Kultursaal, Hauptplatz. 9-17 h. Beurs (M). <b.krestan@ainet.at> 
8-9/12 DE ALBSTADT-TAILFINGEN. Zollernalbhalle, Tailfingen. Beurs (M-F-J-E). <rgnj.hugger@t-

online.de> 
8-9/12 CH BERN. BEA Bern Expo. 10-18/10-16 h. Beurs (M-F). 
8-9/12 HU BUDAPEST. Lurdy-Haus, Könyves Kálmán krt. 12. Beurs (M). <lelkes13@gmail.com> 

www.asvanyborze.eu 
8-9/12 AT INNSBRUCK. stadtsäle, Universitätsstraße 1. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
8-9/12 FR BOUGIVAL (78).  Centre Bouzemont. Beurs. 
8-9/12 FR MARSEILLE (13). Centre des Congrès, Parc Chanot. Beurs. 
8-9/12 FR LE BOURGET_DU-LAC (73). Salle de la Traverse. 
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<s.gottinger@aon.at> 
9/12 AT GRIFFEN (KÄRNTEN). Kultursaal Griffen. 9-17 h. Beurs (M). <b.krestan@ainet.at> 
14-16/12 HU BUDAPEST. Millenáris Fogado, Fény utca 20. Beurs. <lelkes13@gmail.com> 

www.asvanyborze.eu 
15-16/12 AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum, St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
15-16/12 DE KÖLN. Rathaus Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E).  www.gemexpo.de 
15-16/12 FR LE MANS (72).  Palais des congrès, Cité Cénomane, rue d'Arcole. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E). 

<minerauxdailleurs@free.fr> 
16/12 NL HAARLEM. Kennemer Sportcentrum, IJsbaanlaan 4. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<haarlemsebeurzen@mineralennlc.nl>  www.mineralennlc.nl 
22-23/12 FR CHATEAUPONSAC (87). Beurs. 
22-23/12 AT WIEN. Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
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De column van Cronstedt 
 
 

Musea 
 
Aaahh … in gedachten hoor ik 
het Gerard Cox weer zingen … 
Inderdaad, de zomer is weer 
voorbij; alleen de foto's en de 
herinneringen blijven over. Niet 
alleen de beelden van die ein-
deloze vergezichten, die zalige 

restaurantjes en die sensuele strandjes, maar ook 
de herinneringen aan die schitterende schoonhe-
den, waar je ogen maar niet genoeg van kregen, 
en aan die plaatselijke prachtexemplaren, die je 
na heel wat inspanning eindelijk de jouwe kon 
noemen. Want geef toe, wie laat zich in de zomer-
vakantie eens niet verleiden door de couleur loca-
le? Ik geef alvast groothartig toe dat ik val voor 
dergelijke groene blaadjes. Een lokaal mineralen-
museum of een exotische vindplaats behoren dan 
ook steevast tot mijn zomeruitspattingen! 
 
Helaas is niet elk museum een schot in de roos. 
Toen we op het einde van onze zomerreis (en na 
het bezoeken van talrijke andere uitstekende mu-
sea)  eindelijk aan de deur stonden van het Geo-
logie-en Mijnbouwmuseum van de hoofdstad, wa-
ren onze verwachtingen erg hoog. Groot was dan 
ook onze ontgoocheling toen we de mineralenver-
zameling te zien kregen: amper twee ronduit lelij-
ke vitrinekasten, die naast enkele behoorlijk be-
schadigde kwarts- en calcietkristallen bijna uitslui-
tend massieve specimens herbergde. De “afdeling 
edelstenen” was al niet veel beter: nagenoeg uit-
sluitend agaten, niettegenstaande het land in 
kwestie zeker ook nog andere troeven heeft 
(opaal, granaten, enz). 
 
Het was zó erg, dat ik op het einde van m'n be-
zoek op het punt stond m'n inkomgeld terug te 
vragen. De enige reden dat ik dat uiteindelijk niet 
gedaan heb, was… dat het gratis was. Goed, 
goed, ik hoor jullie al zeggen: “Een gekregen 
paard mag je niet in de bek kijken”. Akkoord, 
maar het is nou eenmaal moeilijk om een museum 
te bezoeken zonder erin rond te kijken! En de an-
dere musea in de hoofdstad steken er alvast met 
kop en schouders bovenuit! Dus wat is er mis met 
(het beleid van) dit museum? 
 
Op zo'n moment vraag ik me af hoe het zit met de 
plaatselijke verzamelaars en mineralenverenigin-
gen. Is er dan werkelijk niemand die (een deel 
van) zijn tijd en/of zijn verzameling (desnoods 

tijdelijk) ter beschikking kan stellen van een der-
gelijk museum? En anderzijds, ziet de conservator 
van dit museum  niet in dat het erg gesteld is met 
zijn “collecties”? En zo ja, waarom gaat ie dan niet 
aankloppen bij de lokale mineralenclub(s)? 
Eenmaal terug thuis wordt de problematiek al snel 
naar de achtergrond verdrongen: het was nou 
eenmaal in een ver, vreemd land; hier zal dat heus 
niet gebeuren. Of toch? 
 
Enkele weken later bezochten we, naar aanleiding 
van een tip op e-min (dd 17/06/2012), het Teylers 
Museum. Op de gelegenheidstentoonstelling “Naar 
de top”(van de Mont Blanc) waren immers tal van 
mineralen te zien uit de eigen collectie en uit de 
verzameling van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen te Brussel. Redenen 
te over om van dit unieke museum nog eens in le-
vende lijve te gaan genieten. En het moge geprint 
worden: de expositie was ook “top”. Er waren on-
getwijfeld bergen werk verzet om ze zo goed uit 
te werken, zowel op wetenschappelijk als op his-
torisch en museologisch vlak. Helaas, voor de la-
bels bij de mineralenspecimens uit de eigen col-
lectie was dat niet het geval. Daar heb ik maar 
één woord voor: catastrofaal! Minstens 3 op de 4 
etiketten waren foutief, in het genre van “calciet” 
terwijl het in werkelijkheid om “kwarts” ging! Wat 
jammer! 
  
Sorry, maar dit kan gewoon niet! Niet met onze 
huidige communicatie-mogelijkheden, en niet in 
een museum van deze klasse! Eén enkele oproep 
van het museum had al deze schoonheidsvlekjes 
kunnen wegwassen. Eén enkele e-mail naar e-min 
… of naar mezelf, want de specimens waren toch 
“uit mijnen tijd”!  
 
Zijn de expositie en het museum dan geen bezoek 
waard? Integendeel! Alleen moet je de labels bij 
de mineralen soms met een grote korrel haliet te 
nemen. Maar in feite moeten we dat overal doen: 
zowel in een museum als op een beurs; zowel in 
een boek als op het web. Het is nu eenmaal alle-
maal menselijk! 

Museologische groeten 
Meer info: http://www.teylersmuseum.eu/ 
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Mineraal van de maand 
natroaluniet 
 
Dorsan Van Poele en Rik Dillen 

 
Zoals de naam al suggereert behoort natroaluniet tot de alunietgroep, die ondergebracht is bij de 
niet-gehydrateerde sulfaten met vreemde anionen. In deze groep komen nog een paar oude 
bekenden voor, waarvan sommige al ooit mineraal-van-de-maand waren : 
 
aluniet KAl3(SO4)2(OH)6

natroaluniet NaAl3(SO4)2(OH)6 
natrojarosiet NaFe3(SO4)2(OH)6 
jarosiet KFe3(SO4)2(OH)6 
ammoniojarosiet (NH4)Fe3(SO4)2(OH)6 
hydroniumjarosiet (H3O)Fe3(SO4)2(OH)6 
osarizawaiet Pb(Al,Cu)3(SO4)2(OH)6 
beaveriet PbCu2+Fe3+

2(SO4)2(OH)6     

plumbojarosiet PbFe6(SO4)4(OH)12

 
Je ziet al op het eerste gezicht dat deze heel erg compatibele formules heel graag tot vervangin-
gen zullen leiden tussen de éénwaardige kationen K+, Na+, (NH4)+, (H3O)+ en Pb+ onderling ener-
zijds, en Al3+ en Fe3+ onderling anderzijds. Op die manier kunnen, naargelang van welke ionen in 
het medium waarin het mineraal gevormd is aanwezig zijn verschillende mineralen uit deze groep 
gevormd worden. De grens tussen aluniet en natroaluniet wordt gelegd bij 50 %. De nomenclatuur 
van deze mineralenfamilie werd in detail vastgelegd door J.L. Jambor in 1999. Wie in dit verband 
de puntjes op de i's wil zetten verwijzen we naar de literatuur. Mineralen van de aluniet-jarosiet-
groep kunnen goed van van elkaar onderscheiden worden via Raman- en infraroodspectrometrie 
(Murphy et al., 2009). 
 
Natroaluniet is hexagonaal, puntgroep 3̅2/m, met als roosterparameters a = 6.99 Å, c = 16.90 Å 
en Z = 3. Kristallen, voor zover die in de natuur voorkomen, zijn rhomboëdrisch-pseudokubisch, 
{011 ̅2}, met kleine {0001} vlakjes en een paar andere vormen. Kristalletjes zijn maximaal 1 mm 
groot. Meestal vormt het vezelachtige, of gewoon massieve aggregaten die enigszins op varisciet-
aggregaten kunnen lijken. Splijting is aanwezig volgens {0001}, veel minder volgens {011̅2}. De 
breuk is conchoidaal, het materiaal is broos en de hardheid is 3.5 à 4 in de schaal van Mohs. De 
dichtheid ligt in de buurt van 2.8 g/cm³. De kleur varieert van wit tot grijsachtig, geel, groen, bruin 
of een of andere tint tussen deze kleuren in. Voor het materiaal dat deze maand wordt aangebo-
den is "appelblauwzeegroen" een goede omschrijving. De streekkleur is wit, en natroaluniet ver-
toont een glas- tot parelmoerglans. Het is éénassig positief. 
 
Het vormt een reeks met aluniet, m.a.w. Na kan voor een deel vervangen zijn door K (zie o.a. 
Stoffregen en Cygan, 1990). Overeenkomstig de analyses is dat voor het materiaal dat we deze 
maand aanbieden is het geval. Het wordt voornamelijk gevormd door reactie van hydrothermale 
sulfaatoplossingen met klei, of soms met sillimaniet, en het komt ook voor in sedimenten. Het is 
meestal geassocieerd met aluniet, kaoliniet, halloysiet, sillimaniet en kwarts. 
 
Charles Cunningham et al. (1976) beschrijven een interessante microchemische analysemethode 
om aluniet (en natroaluniet - het onderscheid tussen beide kun je op die manier niet maken) te on-
derscheiden van andere mineralen die er goed op gelijken. Breng ongeveer 1 g poedervormig (na-
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tro-)aluniet in een reageerbuisje. Breng een pH-papiertje aan in de reageerbuis op een paar cm 
boven het poeder. Verhit het poeder in de reageerbuis, en je ziet wat water condenseren net bo-
ven het poeder. Duw het pH-papiertje met een dun glazen staafje tegen de gecondenseerde vloei-
stof aan, en observeer de pH-waarde. Indien (natro-)aluniet aanwezig is zit in het condenswater 
voldoende zwavelzuur voor een zure pH. Gips geeft bvb. wel water af, maar geen zwavelzuur 
(geen lage pH van het condenswater dus), bariet en andere sulfaten geven geen water af. Zij be-
schrijven ook een methode om aluniet van natroaluniet te onderscheiden door middel van X-stra-
lendiffractometrie. 
 
De naam is afgeleid van het oudere broertje aluniet, en die naam is op zijn beurt een contractie 
van de oudere benaming aluminiliet (Delamétherie, 1797). 
 
Natroaluniet is in feite niet zeldzaam op wereldschaal (er zijn tientallen vindplaatsen), maar het 
wordt zelden als zodanig herkend. In 95 % van de gevallen gaat het immers om witte, matte mas-
sieve aggregaten, die perfect op aluniet of kaoliniet of iets dergelijks lijken, en niet elke verzame-
laar is geneigd om elk stukje kaoliniet-achtig materiaal hij/zij vindt te gaan (laten) analyseren. In 
dit geval was het materiaal opgevallen door zijn appel-blauw-zee-groene kleur. 
 
Het komt bvb. voor in de Carlsbad en in de Lechuguilla grotten, Guadelupe Mountains, Mexico. 
Het wordt er gevonden in kristallen van 0.5 tot 8... µm (jawel, micrometer). Net zoals ons materi-
aal-van-de-maand is het er gemengd met aluniet. 
 
Bijna zuiver natroaluniet (96 % natroaluniet met 4 % aluniet) komt voor in de Deccan Traps in 
India (Chitale en Güven, 1987). 
 
In de Champion Mine, White Mountain, Laws, Mono Co., California, USA zou natroaluniet voorko-
men die strontium bevat (Lemon, 1937). Hoe het tweewaardige strontium in de formule van na-
troaluniet kan ingepast worden is me een raadsel. 
 
Het komt in ontginbare hoeveelheden voor in de Sugarloaf Butte Alunite deposit, Sugarloaf 
Peak, Middle Camp-Oro Fino District, Dome Rock Mts, La Paz Co., Arizona, USA (Jones, 1915). 
 
In 1902 werd door Hillebrand en Penfield natroaluniet geïdentificeerd 
afkomstig van een vindplaats langs de weg van Sodaville naar de Vulcan 
copper mine, Soda Springs Valley, Nevada, USA. De grootste kristallen 
die ze er vonden waren welgeteld 0.15 mm groot en 0.025 mm dik (zie fi-
guur hiernaast). Voor die tijd een echt huzarenstuk dus om zoiets te her-
kennen en correct te determineren ! Het ging om materiaal met een ver-
houding Na/K van 94/6. Overduidelijk bijna zuiver natroaluniet dus ! 
 
De type-vindplaats voor natroaluniet is de National Belle Mine, Red 
Mountain, Red Mountain District, Ouray Co., Colorado, USA (Hurlburt, 
1894). In het oorspronkelijke artikel van Hurlburt wordt het materiaal be-
schreven als aluniet, maar verdere analyses hebben later aangetoond dat 
natrium in de meerderheid is, en de juiste determinatie is dus natroaluniet 
(Smith en Rosemeyer, 1986). Helaas hebben de onderzoekers indertijd geen typemateriaal officieel 
ergens gestockeerd. 
 
Kristalletjes van aluniet en natroaluniet worden gevonden op de White Island vulkaan, die een 
50 km van de kust van Nieuw Zeeland (noordereiland) ligt, in de prachtige "Bay of Plenty". Als het 
weer het toelaat worden er helicoptervluchten georganiseerd voor toeristen die dan een uurtje op 
de vulkaan mogen blijven. Helaas hebben we (RD) dat twee jaar geleden gemist omwille van 
slecht weer. Het schijnt een unieke belevenis te zijn. Aluniet en natroaluniet worden er gevonden 
in heel kleine, maar goedgevormde kristalletjes, voor het grootste deel bijna zuiver natroaluniet 
(Slansky, 1975). 
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Natroaluniet van de Sierra Almagrera, Almeria, Spanje 
 
De Sierra Almagrera ligt 70 km ten noordoosten van Almeria, Zuid-Spanje. Het is een 4 km breed 
gebergte met parallelle ruggen evenwijdig met de kust over een afstand van 12 km met een maxi-
mum hoogte van 400 m. Er was al mijnactiviteit tijdens de prehistorie. De omgeving van de Alman-
zora rivier was bewoond geweest door Feniciers, Romeinen, Byzantijnen, Moslims, die alle op een 
of andere manier aan mijnbouw deden. 
 
Toen in 1838 zilverhoudend looderts werd gevonden is de ganse omgeving van de Sierra in opbloei 
gekomen. In 1839 werden in de Barranco Jaroso rijke zilverertslagen gevonden, met als gevolg 
geen "gold-rush", maar een zilver-rush. Er ontstonden wel een 50 tal mijnen waar men op zoek 
ging naar de zilverhoudende lagen. De belangrijkste waren Union de Tres, Guadalupe, Iberia, Pe-
tronila, Santa Matilde en Virgin de las Huertas. Het grootste deel van het zilvererts werd in de om-
geving gesmolten omdat het erts niet mocht uitgevoerd worden. 
 
In 1847 werd de eerste stoommachine in gebruik genomen om het water uit de mijnen te pompen. 
Na de teloorgang van de loodmijnbouw in 1870 volgde de ontwikkeling van ijzerertsmijnen. 
In 1878 trok Henri Siret, pas als mijningenieur afgestudeerd in Leuven, met zijn studievriend Antoi-
ne Petre naar de mijnen van Sierra Almagrera. Belgische ingenieurs verdienden toen niet veel, en 
wie niet via de rijksuniversiteiten gepasseerd was, pakte naast een mooie baan bij de overheid. 
 
In september 1880 toonde een schattenjager enkele vuurstenen pijlpunten die hij aan de andere 
kant van de rivier gevonden had aan Henri Siret. Henri ging het terrein onderzoeken en trof er nog 
een hele reeks prehistorische voorwerpen aan. In augustus 1881 kwam zijn broer Louis Siret ook 
naar Almagrera. Hij verving Antoine Petre, die definitief naar België terugkeerde. De broers Siret 
gingen op archeologische ontdekkingstocht. Aan de drinkwaterbron Fuente Alamo vonden ze een 
hele nederzetting uit de bronstijd. Het was het begin van een meer dan vijftig jaar durende ont-
dekkingstocht door de bodem van zuidoost Spanje. 
 
Op 20 mei 1884 was er een grote vloed die de oevers van de Almanzora overstroomde alsook de 
mijnen, met name de grote mijn Santa Matilde en Virgin de las Huertas. Het was een gigantische 
onderneming om de mijnen leeg te pompen. De volgende jaren hadden de mijnen veel problemen 
niet alleen met het oppompen van water uit de mijnen als zodanig, maar ook met het betalen van 
de pompfirma’s. In 1896 kreeg men de waterproblemen onder controle. 
 
In 1897 startte de bouw van een spoorlijn vanaf Arteal via Herrerias naar Vilaricos aan zee, onder 
de leiding van ingenieur Louis Siret; hierdoor werd de transport van het erts veel goedkoper. 
De invoering van het cyanideproces was een laatste en interessante poging om de zilvermijnen 
rendabel temaken. In dit verband vervulde de Herrerias mijn de rol van pionier. 
 
Onder impuls van Siret kreeg een Franse maatschappij, de Societe Minière d’Almagrera het beheer 
van het spoor en de ijzermijn van Herrerias. Tot 1914 werden de grote schepen bevoorraad met 
lichters, daarna werd er een grote metalen brug met laadlift geïnstalleerd voor de kustvaartsche-
pen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de ijzermijnbouw in een diepe crisis. 
In de jaren 50 was er een opleving met de uitbating van bariet tot ook die ontginning in 2002 werd 
opgegeven. 
 
Louis Siret werd op 26 augustus 1860 geboren in Sint-Niklaas en is gestorven op 7 juni 1934 te 
Aguilar. Door zijn archeologische opgravingen had hij een enorme verzameling uitgebouwd die in 
1929 op de wereldtentoonstelling in Barcelona werd tentoongesteld. Zo befaamd was Siret zijn ver-
zameling dat een museum in New York zijn hele collectie wilde kopen. Siret weigerde het aanbod 
en schonk in 1932 gratis zijn verzameling aan het Nationaal Archeologisch Museum van Madrid. 
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Natroaluniet-specimens van de Sierra Almagrera, Almeria, Spanje. Foto © Dorsan Van Poele 
 
Mijn eerste bezoek aan de Sierra Almagrera was in de Paasvakantie 1984. Toen was er nog wat 
activiteit en heb ik nog mooie bariet kristalletjes gevonden. Het laatste bezoek was in april 2008 en  
toen was het al heel wat moeilijker om mineralen te vinden. 
 
Maar aan een oude smeltoven met schouw (Coördinaten : N 37°16’59,00”  W 1°45’49,25”)   von-
den we witte, groene tot tukooiskleurige massieve stukken, die we op het eerste gezicht niet kon-
den determineren. Thuis  heb ik het soortelijk gewicht bepaald  (dat was 2,577 g/cm³) en de hard-
heid  4-4,5 in de schaal van Mohs, en de streepkleur was wit. Op basis van die gegevens vermoed-
de ik dat het om varisiciet ging. Om zeker te zijn had ik nog een betere identificatie nodig, via het 
adres dat Axel in Geonieuws had gezet kon ik een XRD-identificatie laten uitvoeren door John  
Attard in de Verenigde Staten. De X-stralendiffractiepatronen wezen op een overmaat natroaluniet, 
met bijmengingen van aluniet en ralstoniet. Gezien de definitie van natroaluniet mogen we onze 
specimens dus met recht en reden van het label "natroaluniet" voorzien. 
 
Over het materiaal afkomstig van deze vindplaats is vroeger nogal wat discussie en tengevolge 
daarvan onderzoek geweest. Toen Hoyo de Castros en Alios (1963) materiaal bestudeerden in de 
collecties van de universiteit van Granada, vonden zij er twee specimens met als etiket "almeriiet" 
resp. calafatiet. Beide geleken goed op aluniet of alleszins een mineraal van de alunietgroep. Er is 
nogal wat verwarring geweest met betrekking tot de chemische samenstelling van mineralen van 
de aluniet-jarosiet-groep, en sommige species kregen een nieuwe naam toebedeeld na verder on-
derzoek. In de meeste gevallen ging het om aluniet of jarosiet. Moss (1957) kwam tot de conclusie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X-stralendiffractiepatroon van 
natroaluniet (met wat aluniet) 
van de Sierra Almagrera, 
Almeria, Spanje. 
XRD John Attard, USA. 
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dat carphosideriet, borgstgromiet, utahiet, cyprusiet en raimondiet identisch waren met jarosiet of 
natrojarosiet. Van Tassel (jawel, "onze" Van Tassel) toonde in 1958 aan dat carphosideriet van 
Groenland in feite jarosiet was. 
 
De naam almeriiet voor het materiaal uit de Sierra Almagrera (met name Calafat, Adra, Almeria) 
werd bedacht door Calderon in 1910. Hoyo de Castros en Alios toonden aan dat wat men tot dan 
toe almeriiet genoemd had, identiek is met natroaluniet, en de naam almeriiet werd dan ook ge-
schrapt. 
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Deer, Howie en Zussman, of... 
Deeriet, howieiet en zussmaniet 
 
 
 

Erik Vercammen 
 

Toen in maart 2012 Robert A. Howie op 88-jarige leeftijd tot onze spijt overleed, was dat het ge-
schikte moment om eens heel even stil te staan bij het levenswerk van niet alleen Robert Howie, 
maar ook van zijn companen William Alexander Deer (1910-2009) en Jack Zussman (°1924). Deze 
namen van deze drie mineralogen zijn voor eeuwig met elkaar verbonden : samen hebben zij een 
paar schitterende professionele naslagwerken geschreven over mineralogie, met name de meerde-
lige boekenreeks "Rock forming minerals". 
 
Dana's System of Mineralogy, het standaardwerk in 3 delen voor niet-silicaten was nooit tot bij de 
silicaten geraakt, en die leemte werd opgevuld door de naslagwerken van ons trio. In de jaren 60 
werden in totaal 5 volumineuze delen uitgegeven, waarin alle gesteentevormende silicaatmineralen 
behandeld werden. 
Van 1980 tot 2004 werden een aantal delen nog eens opgesplitst in een deel A en B, en het com-
plete lijstje van deze reeks boeken ziet eruit als volgt (naar www.turnstone.ca/petwks2.htm) : 

Van links naar rechts 
(uiteraard in de "juiste" volgorde - zie tekst) 

W.A. Deer, R.A. Howie en J. Zussmann (1976) 
Photo courtesy Tomas Feiniger. 
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Reeks 1 
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1962) Rock-Forming Minerals. Vol. 1, Ortho- and Ring Silicates. Longmans, 333 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1963) Rock-Forming Minerals. Volume 2, Chain Silicates. Longmans, 379 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1962) Rock Forming Minerals. Volume 3, Sheet Silicates. Wiley, 270 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1963) Rock-Forming Minerals. Volume 4, Framework Silicates. Longmans, 435 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1962) Rock-Forming Minerals. Volume 5, Non-Silicates. Longmans, 371 pp.  

Reeks 2 
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1982) Rock-Forming Minerals. Volume 1A. Orthosilicates. Longmans, 2nd edition, 

919 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1986) Rock-Forming Minerals. Volume 1B. Disilicates and Ring Silicates. Geological 

Society, London, reprinted 1997, 630 pp.  
 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1978) Rock-Forming Minerals. Volume 2A. Single-Chain Silicates. Longmans, 2nd 
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 Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (1997) Rock-Forming Minerals. Volume 2B. Double-Chain Silicates. Geological 

Society, London, 2nd edition, 764 pp.  
 Fleet,ME, after Deer,WA, Howie,RA and Zussman,J (2004) Rock-Forming Minerals. Volume 3A. Micas. Geological 

Society, London, 780 pp.  
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 Chang,LLY, Howie,RA and Zussman,J (1996) Rock-Forming Minerals. Volume 5B. Non-Silicates: Sulphates, Carbonates, 

Phosphates, Halides. Geological Society, London, 2nd edition, 383 pp. 

Daarenboven zou er nog een deel 5A in voorbereiding zijn, maar gezien de hoge leeftijd van Jack 
Zussman, de enige overlevende co-auteur, zal dat allicht door andere auteurs moeten worden 
overgenomen. In 1966 verscheen ook nog het compacte "An introduction to the rock forming 
minerals", van dezelfde 3 auteurs. Vooral voor studenten was dit handig, en vooral véél goedkoper 
dan de peperdure reeks van vijf naslagwerken. 
 
De namen van Deer, Howie en Zussman worden altijd in één adem genoemd, zoals ze ook op de 
omslagen van hun boeken gedrukt staan. Niemand zou het zelfs maar in zijn hoofd halen om deze 
drie namen in een andere volgorde te gebruiken... Zussmann, Deer en Howie bekt gewoonweg 
niet lekker . 
 
Maar het is minder bekend dat ze ook alle drie peter zijn van een mineraal, en die drie mineralen 
zijn dan bovendien in 1964 nog samen in eenzelfde groeve ontdekt. Die is dus de typelokaliteit van 
die mineralen, en een tijd lang waren ze alleen van daar bekend. Het zijn dus eerder zeldzame mi-
neralen, die bovendien in een (zeker voor ons vlaklanders) speciale geologische omgeving voorko-
men. 
 
Toen we in 2010 met het gezin besloten naar het westen van de VSA op vakantie te gaan, moest 
ik beloven niet alleen aandacht voor “stenen” te hebben. Maar wat zeker wel op het programma 
kon was een bezoek aan een bepaalde groeve : de Laytonville Quarry in Mendocino County, de ty-
pelokaliteit van deze drie mineralen. We moesten toch in de buurt (althans naar Amerikaanse nor-
men) passeren op onze weg van San Francisco naar het noorden, waar we de “redwoods” (se-
quoia’s) wilden gaan bekijken, en dus moest er een uurtje af kunnen voor de mineralenjacht. Via 
internet had ik gegevens over en de coördinaten van de groeve gevonden; de groeve ligt ongeveer 
200 km ten noorden van San Francisco. Naast de zeldzame mineralen was het een groot pluspunt 
dat ze gemakkelijk bereikbaar is, vlak bij highway 101. En toen we er aankwamen, bleek dat er 
een grote open plek is vlak naast de weg, waar we vlot konden parkeren. De huisgenoten konden 
daar rustig een tijdje verpozen, terwijl ik op mineralenjacht ging. 
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Onze auto, kon geparkeerd worden 
naast highway 101, met de groeve 
op de achtergrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groeve is al wat jaren buiten gebruik, nadat ze in 1957 aangelegd werd door de California Divi-
sion of Highways, om er stortsteen te winnen om de oevers van een nabije rivier te verstevigen: er 
zou 91.000 ton steen gewonnen zijn. Bij de keuze voor de groeve zal de ligging naast de highway 
zeker meegespeeld hebben, maar ook het feit dat het een hard en stevig gesteente is.  
 
De groeve ligt in de ‘Franciscan formation’, die de bergen vormt aan de noordwestelijke kust van 
Californië. Die formatie is gevormd door de voormalige subductiezone van de Stille Oceaan onder 
Noord-Amerika (nu is die vervangen door de Sant-Andreasbreuk, met zijdelingse verschuiving). Die 
formatie bestaat uit een mengsel van allerlei gesteenten : grote massa’s serpentijn (ontstaan uit 
olivijn van de mantel onder de oceaan), bazalten van de zeebodem, sedimenten van de diepzee en 
van de continentrand, kalksteen, lokale vuurstenen en mangaanaanrijkingen enz. Al die gesteenten 
zijn in de subductiezone onderworpen geweest aan grote druk, maar de temperatuur daarbij was 
laag. De gesteenten waren immers koud en opwarmen ervan gebeurt maar heel traag. Langs 
breuken en verschuivingen, en door erosie zijn de begraven en omgezette gesteenten terug aan de 
oppervlakte geraakt, en daar kunnen we ze nu vinden. Daarbij liggen allerlei gesteenten van ver-
schillende graden van omzetting door mekaar, met brokken van allerlei grootte (decimeters tot 
tientallen meter) in een korrelige grondmassa. Zoiets heet geologisch een “mélange”. 
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Die soort metamorfose bij een subductiezone aan hoge druk en lage temperatuur heet ‘blauw-
schist-metamorfose’, omdat er kenmerkend blauwgrijze glaukofaan (een natrium-ijzer-amfibool) in 
voorkomt. Dat was hier ook duidelijk het geval, want er waren al dadelijk grote blokken (typisch 
een halve kubieke meter) blauwe glaukofaan te zien waar we onze auto parkeerden. Maar voor de 
speciale mineralen was het nodig in de groeve te gaan zoeken. Die bestaat uit een ijzerrijke ge-
steentemassa (met zowel voormalige bazalten als sedimenten) die aan erg hoge druk is onderwor-
pen geweest. 
 
Drie kwartier zoeken leverde een reeks interessante mineralen op: 

 Glaukofaan, met een mooie blauwe kleur 
 Lawsoniet, als glazige ruitjes in de glaukofaan 
 Wat lichtblauw vezelig materiaal, waarschijnlijk riebeckiet 
 Veel stilpnomelaan, die erg lijkt op biotiet 
 Oranjebruine korrels spessartien, in glaukofaan 
 Nogal wat pyriet verspreid in het gesteente, maar geen echt mooie kristallen 
 Een paar albietplaatjes in calciet  
 Chloriet en/of muskoviet, mogelijk ook talk 
 Howieiet, slechts één stuk maar mooi, met de naalden gerangschikt in ‘zonnen’  
 Eén grote steen vol naalden van deeriet, die soms zelfs fluwelig-vervilt lijken 

Het zoeken naar de laatste twee mineralen werd bemoeilijkt door het massale voorkomen van de 
zwarte stilpnomelaan, die bovendien in verschillende vormen optreedt: massief-schilferig maar ook 
als afzonderlijke blaadjes in steen. Langs de zijkant gezien lijken die op naaldjes zoals deeriet ze 
kan vormen. Zussmaniet heb ik bij mijn weten niet gevonden, al is het best mogelijk dat er kleine 
schubjes van aanwezig zijn op sommige meegebrachte stenen. 
 
Maar alles bijeen was het een zeer goeie mineralendag : op korte tijd drie zeldzame soorten 
(deeriet, howieiet en lawsoniet) voor het eerst zelf gevonden, terwijl ook glaukofaan, stilpnome-
laan, riebeckiet en spessartien toch ook niet zo alledaags zijn. En verder gaf het wel een speciaal 
gevoel te wandelen tussen de rotsen die eens een oceaanbodem vormden. Tenslotte is een groeve 
die vlak langs de weg ligt, en dat zonder enige afsluiting of verbodsbord, ook een welkome afwis-
seling. 
 
De drie mineralen 
Blijkbaar werden de nieuwe mineralen reeds in 1960 opgemerkt door  de Britse mineraloog Stuart 
Olof Agrell (naar wie later agrelliet is genoemd). In 1964 verscheen dan in de American Mineralo-
gist de titel van het artikel dat in 1965 werd gepubliceerd in nummer 50: 278: “Deerite, howieite 
and zussmanite, three new minerals from the Franciscan of the Laytonville district, Mendocino 
County, California” door Agrell, S.O., M.G. Bown & McKie. In hun standaardwerk “An introduction 
to rock-forming minerals” vermelden Deer, Howie en Zussman deze mineralen alleen bij stilpnome-
laan, dat daarmee samen voorkomt in de Laytonville Quarry. 
 
Deeriet: 

 (Fe’’, Mn’’)6(Fe’’’,Al)3[O3/(OH)5/Si6O17] 
 Kettingsilikaat 
 Monoklien, goede splijting, zwart 
 Hardheid 6 en dichtheid 3,84 
 Naalden, die wel lijken op zwarte toermalijn of amfibool  
 Er zijn nog meerdere vindplaatsen in het kustgebied van Californië; verder in voormalige 

subductiezones in Noord-Italië, op het Griekse eiland Sifnos, op Corsica en in China; daar 
ook in een ertsafzetting rond een vulkaanpijp 
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Deeriet van de Laytonville Quarry, Mendocino Co., California, USA. Verzameling en foto ©  Erik 
Vercammen 
 
 
Howieiet: 
 Na(Fe’’,Mn’’,Fe’’’,Al)12[(OH)5/Si6O15(OH)2]2  
  Kettingsilikaat 
 Triklien, goede splijting, donkergroen tot zwart 
 Hardheid niet bepaald en dichtheid 3,38 
 Radiaalstralig 
 Meerdere vindplaatsen liggen in het 

kustgebergte van Californië en Oregon; verder 
nog in het Servische Brezovica en op het 
Japanse eiland Shikoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zussmaniet: 
 K(Fe’’,Mg,Mn’’,Al)13[(OH)7/(Si,Al)3Si6O21]2  
 Plaatsilikaat, het Fe-equivalent van coombsiet 

(daarbij is Mn dominant) 
 Trigonaal, volkomen splijting (zelfde als mica), 

bleekgroen 
 Hardheid niet bepaald en dichtheid 3,15 
 Lijkt op mica of chloriet; kleine schubjes 
 Naast de typelokaliteit komt het nog voor in 

Punta Nihue in Chili, en mogelijk ook in 
Noorwegen. 

 
 
 



 
Geonieuws 37(9), november 2012  231 

Literatuur 
  
 http://mcrocks.com/ftr09-3/peregrineDecember2009.html Laytonville Quarry 
 http://www.mindat.org/loc-3502.html (Laytonville Quarry) 
 http://www.mindat.org/min-1245.html (deeriet) 
 http://www.mindat.org/min-1935.html (howieiet) 
 http://www.mindat.org/min-4434.html (zussmaniet) 
 http://www.turnstone.ca/petwks2.htm (overzicht boeken "Rock Forming Minerals) 
 "An Introduction to the Rock-Forming Minerals, second edition”,  door W A Deer, R A Howie, and J 

Zussman, Longman Group Ltd, 1992 
 “Dana’s New Mineralogy, eight edition, entirely rewritten and greatly enlarged», door Richard V. Gaines, 

H. Catherine W Skinner, Eugene E. Foord, Brian Mason, Abraham Rozenzweig en Vandall T. King, John 
Wiley and Sons, 1997 

 “Das grosse Lapis Mineralienverzeichnis”,  5. Auflage, door Stefan Weiss, Weise Verlag, Munchen, 2008 
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Deeriet en howieiet waren al eens mineraal-van-de-maand in 2004. Voor de geïnteres-
seerden zullen er op de vergadering in oktober nog een paar specimens beschikbaar 
zijn. Geef best op voorhand een seintje aan Rik Dillen (rik.dillen@skynet.be) als je er 
zeker eentje op de kop wil tikken. 
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