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Geachte lezer, 
 
Georges, Nicole en Diego wensen jullie het 
allerbeste voor 2011. Zoals wij in de vorige 
nieuwsbrief vermelden hebben wij belangrijk 
nieuws. Ik en mijn vrouw vinden dat wij de 
leeftijd bereikt hebben om ons terug te 
trekken uit de zakelijke mineralenwereld.  
Wat ook eind dit jaar zal gebeuren. Vanaf 
januari 2012 zal onze zoon Diego de traditie 
verder zetten en op kleinere schaal verder 
doen. Daarover meer in deze nieuwsbrief. 
Ook vind u een artikel over Mont Saint 
Hilaire naar aanleiding de verkoop van mijn 
private collectie MSH MIneralen.  
Ook een belangrijke beschrijving over een 
merkwaardige vrouw: 
“Hildegard Von Bingen”. 

Donnayiet, Mont Saint Hilaire, Quebec, Canada  / Geonic mineralen Collectie 
Foto: E. Van Der Meersche / Uit het boek “Minerals with Belgian Roots, pag. 133 

Veel leesgenot / Georges Claeys 
 

 
 

 
Apophylliiet met seladoniet insluitsels, Mahadori, India 

 

Geachte verzamelaar, 
 
Zoals in 2010 houden wij terug een speciale verkoop 
op 15 en 16 januari en 22 en 23 januari, 2011. 
Vanaf 14.00 tem. 17.00 uur. 
Speciale dozenverkoop op vrijdagnamiddag 21 
januari, 2011 vanaf 14.00uur.  
Dit zijn geen restanten 
Stockverkoop aan gereduceerde prijzen en 
uitzonderlijke verkoop van specimens uit de private 
collectie. 
Tijdens de verkoopsdagen is er een korting van 20% 
tot 60%  
Onthoud deze datums en kom ons bezoeken. 
Met vriendelijke groeten 
 
Het Geonic Mineralen Collectie team 
Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke 
Tel. 09 227 32 10 – website: http://geonic.mineralogie.be/ 

 

Info: 
Wij gaan dit jaar tweemaal een special verkoop doen en wij spreken de hoop uit u in januari te 
mogen verwelkomen op de 1ste verkoop! Later op het jaar volgt een 2de verkoop! 
 

14 & 15 januari 2011: Speciale Verkoop Canada Mineralen. 
Bancroft, Black Lake, Jeffrey Mine, Mont Saint Hilaire, Yukon. 

 
* 1/  Stockverkoop zie advertentie hierboven en * 2/ Verkoop van de persoonlijke Micro Mount 
collectie van Mont Saint Hilaire, Quebec, Canada.  
Bijzonderheden over deze verkoop: Vrijdagnamiddag 14 januari, 2011 vanaf 14.00 uur  en 
zaterdag voormiddag 15 januari 2011 vanaf 10 uur.  
De inventaris van de specimens met kan u bekomen per E-mail vanaf 27 december 2010.  
Zend een bericht naar geonicmineralen@telenet.be met onderwerp “MSH, Canada” 



Korte beschrijving: “MONT SAINT HILAIRE, QUÉBEC, CANADA”. 
 
Inleiding 
In april 1988 ontvang ik voor het eerst een pakketje met Canadese mineralen.  
Tussen het aanbod bevinden er zich specimens afkomstig van de vindplaats Mont Saint Hilaire, en 
Asbestos Québec. Voor het eerst hoor ik namen als, catapleiiet, leucophaniet, narsarsukiet, leifiet, 
monteregianiet, serandiet. De mineralen zijn mij totaal onbekend zodat determinatie moeilijk is.  
 
Hoewel er in de jaren 1988 tem 1995 er in België nauwelijks geologische en mineralogische 
informatie beschikbaar is, kom ik er al gauw achter dat er uitstekend literatuur bestaat van deze 
vindplaats. Vandaag is het via Internet veel eenvoudiger en directer om informatie te bekomen. 
Wat mij opvalt, is de geringe belangstelling in Vlaanderen voor deze uitstekende Micro-Mount 
mineralen. Er is een groot verschil met Wallonië, Nederland, Frankrijk, Duitsland en de U.S.A.  
Naarmate de jaren verstrijken slaat de interesse voor de mineralen van Mont Saint Hilaire over in 
een passie, die er tot vandaag nog altijd is. Niemand heeft kunnen vermoeden bij aanvang in de jaren 
zestig dat de groeve zo een verscheidenheid aan mineralen zou bevatten. Toch heb ik vandaag door 
omstandigheden een beslissing genomen de ganse collectie te verkopen. De locatie is een der meest 
waardevolle ter wereld.  
 
Mijn collectie bevat een 400 tal prachtige Micro-Mounts, hand en vitrine stukken. Eddy Van Der 
Meersche heeft er een 100 tal prachtige dia’s van genomen, die zijn nu gedigitaliseerd.  
De beste specimens zijn op de thema tentoonstelling “Canada” in 2006 op de “TGMS” in het 
Convention Center, Tucson tentoongesteld. Ook in het speciale LAPIS nummer over MSH zijn 
verschillende foto’s uit de collectie gepubliceerd. 
 
Korte historiek en locatie 
Mont Saint Hilaire ligt op vijfenveertig kilometers ten zuid - oosten van de stad Montréal en is 
gemakkelijk bereikbaar via de Trans Canadain Highway richting Québec stad, u neemt de afslag 
Beloeil. De heuvel is duidelijk zichtbaar vanaf de snelweg en heeft een hoogte van 375 meters en is 
3 km² in omtrek en maakt deel uit van het Monteregian Massief bestaand uit een reeks van 10 
heuvels die zomaar uit het vlakke land rijzen. Dit geeft het landschap een merkwaardig uitzicht. Bij 
helder weer is het mogelijk vijf heuvels op een rij te zien. 
De meest bekende heuvel is Mont-Royal in het midden van stad Montréal. Het was de 
oorspronkelijke naam van de stad maar door Engelse invloed verbasterd tot de huidige naam. 
Meer bekend bij de mineralen verzamelaar zijn Mont Saint Hilaire en Oka, alsook de vindplaats 
Franchon Quarry. Die bevatten een groot aantal zeldzame mineralen . 
Het ontstaan van de steengroeve aan de noordoost zijde van de Mont Saint Hilaire dateert van 1959. 
Daar het gesteente uiterst geschikt is voor de aanleg van wegen.  
Bij aanvang zijn er twee steengroeven, een met de naam DEMIX en de andere met de naam 
POUDRETTE die later samensmelten tot een groeve. Het is voor de verzamelaar belangrijk om dit 
weten, omdat mineralen gevonden in de begin periode de een of de andere locatie hebben. Nu blijft 
er nog alleen de naam Poudrette Quarry over.  
Via de zustervereniging in Montréal zijn er nog mogelijkheden tweemaal per jaar de groeve te 
bezoeken. De vindplaats is te voet bereikbaar, -+ 20 minuten wandelen. Het Internationale reglement 
voor de verzamelaar dient men in acht te nemen .  
Tot op heden zijn er meer dan 375 verschillende mineralen gedetermineerd, waaronder een groot 
aantal uiterst zeldzame. Er wachten nog een aantal op een benaming en in de vakliteratuur zijn deze 
terug te vinden onder de benaming " Unknow ".  
De laatste jaren zijn er nieuwe mineralen gedetermineerd zoals, peraulliet, normandiet, remondiet en 
nog veel meer.  Nog altijd dromen sommige Canadese verzamelaars ervan de vondst van hun leven 
te doen, zoals in 1987 en 1988. Dan zijn er vondsten gedaan van goede kristallen van rookkwarts 
met gaidonnayiet en de mooie oranjerode serandiet met analciem en leifiet. 
Door de uitzonderlijk geologische samenstelling en publikaties in vaktijdschriften is Mont Saint 
Hilaire uitgegroeid tot een vindplaats van wereldformaat    
 
Georges Claeys 



  
Genthelvite op aegerien, Mont Saint Hilaire, Québec   Rodochrosite op aegerien, Mont Saint Hilaire, Québec 
 

 
Mont Saint Hilaire, Québec, - foto  Guido Cornelis (†) 

 

  
Wardiet, Yukon, Canada – foto E. Van Der Meersche   Sabinaiet, Mont Saint Hilaire, Québec - foto E. Van Der Meersche 

 

                     
Catapleiiet, Mont Saint Hilaire, Québec foto E. Van Der Meersche   Rookkwarts met calciet, Mont Saint Hilaire, Québec - foto G. Claeys 
© alle foto’s in deze nieuwsbrief zijn auteurs rechtelijk beschermd! 


