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Inleiding
De inwijding van een nieuw museum van wereldklasse voor mi-
neralen is een zeldzame gebeurtenis in de wereld. Omdat deze 
musea in het Midden-Oosten ook nog eens vrijwel onbekend 
zijn, was het dan ook een bijzonder spannende dag toen de fan-
tastische mineralencollectie van zakenman Salim Eddé onlangs 
voor het publiek toegankelijk werd. Deze gebeurtenis vond 
plaats in Beiroet, Libanon, waar deze collectie gehuisvest is in 
het ruime, nieuwe Mim Museum. De opening van dit belangrijke 
mineralenmuseum vond in verschillende stappen plaats op 12 
oktober 2013. Het Mim Museum is gebouwd op de campus van 
de Université Saint-Joseph aan de Rue de Damas (Damascus 
Street). Associate uitgever Tom Gressman en ik waren erg ver-
eerd om voor de openingsceremonie een uitnodiging te krijgen:

Onder de hoge bescherming van Zijne Excellentie de President 
van de Republiek Libanon,
Generaal Miche Sleiman, vraagt de Vereniging van Amateurs 
van mineralen en Salim Eddé, voorzitter, de eer van uw aan
wezigheid bij de opening van het mineralenmuseum Mim.

Hoe zouden we zo’n uitnodiging kunnen weigeren? Ondanks het 
negatieve reisadvies van het US State Department registreerden 

we ons bij het State Department’s Smart Travellers Inschrij-
vingsprogramma. Onze reis bestond uit een negentien uren 
durende reeks vluchten vanaf Tucson (VS). In de kleine uurtjes 
van de ochtend van 12 oktober kwamen we aan op Beirut-Rafic 
Hariri International Airport, de enige operationele commerciële 
luchthaven in Libanon. Vandaar werden we overgebracht naar 
het nieuw gebouwde Smallville Hotel, dat grenst aan de univer-
siteitscampus, in de buurt van het (enorme) Franse consulaat en 
op loopafstand van het museum.
Het Mim Museum, gesitueerd op het terrein van de universiteit, 
stelt meer dan 1400 mineralen van wereldklasse van de verza-
meling van Salim Eddé ten toon die in de afgelopen zeventien 
jaar werden verzameld. Als ik zeg ‘wereldklasse’, dan bedoel 
ik dat in de strikte betekenis van het woord. Het Smithsonian 
Institution in Washington DC en het Natural History Museum in 
Londen samen zouden moeite hebben het aantal topstukken in 
deze prachtige particuliere collectie te overtreffen.

Salim Eddé is in de verzamelaarswereld niet algemeen bekend. 
Bij voorkeur trad hij nauwelijks in de openbaarheid toen zijn col-
lectie en zijn museum in de opbouwfase waren. Het tijdschrift 
The Mineralogical Record heeft echter af en toe – met toe-
stemming van het Mim Museum - al specimens getoond, zoals 
witticheniet op het omslag van het nummer dat in maart/april 
2013 verscheen, en blauwe haliet op de cover van het januari/
februari-nummer in 2013. Nu het museum is geopend, is het de 
hoogste tijd om hem als collegaverzamelaar te leren kennen. 
Afb. A.

De verzamelaar Salim Eddé
Salim Michel Eddé is de mede-oprichter en managing director 
van het in Parijs gevestigde Murex, een ontwikkelaar van soft-
ware voor de financiële sector.
Salim volgde zijn opleiding aan de École Polytechnique in Parijs 
en behaalde daarna een master in chemical engineering aan het 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en vervolgens een 
MBA (master of business administration) aan de Universiteit van 
Chicago. Door zijn chemische achtergrond kreeg hij belangstel-
ling voor de mineralogie en raakte hij gefascineerd in de wijze 
waarop chemische elementen zich combineren tot de eindeloos 
vele prachtige natuurlijke verbindingen. Salim Eddé zegt hierover:

“Ik ben altijd getroffen geweest door het mysterie van hoe een 
dergelijke orde afkomstig kan zijn van de chaos die ons omringt, 
door de verbazingwekkende verscheidenheid van geometrische 
vormen die uit deze kristallen ontstaat, door de perfectie van de 
platte vlakken en de hoeken ertussen. Ik heb nooit talent voor 
tekenen of beeldhouwen gehad, maar ik raakte des te meer 
geïntrigeerd door deze wonderen van de schepping die zonder 
menselijke tussenkomst zijn gevormd maar die, integendeel, al
leen onder de invloed van temperatuur, druk en de ongelooflijk 
complexe werking van water en vooral tijd zijn ontstaan.“

Afb. A. Salim Eddé, hier geïnterviewd door de Libanese televisie, in zijn 
museum. Foto: Wendell Wilson.
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Al sinds 1997 was Salim Eddé een gespecialiseerd mineralenver-
zamelaar en probeerde hij handstukken te bemachtigen uit he-
dendaagse mijnen en oude collecties uit verschillende landen. Zo 
kocht hij bijvoorbeeld het beste deel van de Mexicaanse minera-
len van Miguel Romero uit de collectie van de familie Romero in 
2007 en van vele anderen. Zijn goede vriend Jean-Claude Bouil-
lard, curator van de mineralencollectie van de Sorbonne (Univer-
sité Pierre et Marie Curie) in Parijs, adviseerde hem daarbij.
Hoewel hij zijn passie voor het verzamelen van zijn vader erfde 
– die zelf Oosterse tapijten en munten verzamelde – was het zijn 
grootmoeder die hem stimuleerde na te denken over het idee 
om een museum te openen. Toen zijn verzameling in de loop 
van de tijd verder groeide, gaf ze hem een ontnuchterend feit ter 
overdenking: “Mijn kleinzoon, niemand heeft ooit iets meegeno-
men in het hiernamaals, wat het ook maar is”. Geïnspireerd door 
haar woorden, maar vooral door een verlangen om zijn passie 
voor mineralen te delen met een groot aantal mensen, begon 
hij in 2003 met het ontwikkelen van plannen voor een museum 
voor mineralogie in Beiroet.

De geschiedenis van Beiroet
De stad Beiroet (‘De putten’ in de oude Fenicische taal), Sa-
lims geboortestad, is de hoofdstad en veruit de grootste stad 
van Libanon, met een bevolking van circa twee miljoen. Het is 
al sinds lange tijd een populaire bestemming onder Arabische 
en Europese toeristen, zowel vanwege de unieke geografische 
ligging, het klimaat, de culturele diversiteit en de sfeer van 
vrijheid. Beiroet is uitgeroepen tot de ‘Europese toegangspoort 
tot het Midden-Oosten’ en wordt vaak aangeduid als het ‘Parijs 
van het Midden-Oosten’ en ‘de parel van het Midden-Oosten’. 
Het is de enige echt kosmopolitische stad van het land. Gele-
gen op een schiereiland in het midden van de Mediterrane kust, 
is het de grootste en belangrijkste zeehaven van Libanon. De 
eerste vermelding van Beiroet is gevonden in oude Egyptische 
El Amarna-brieven, spijkerschrifttabletten daterend uit de 15e 
eeuw v.Chr. In 1991, tijdens de wederopbouw van sommige 
gebouwen, zijn sporen gevonden van de oude Cananan-stads-
muur die zelfs teruggaat tot het bronzen tijdperk, rond 3000 
v.Chr. De stad is sindsdien voortdurend bewoond geweest.
Tegenwoordig is Beiroet de zetel van de regering van Libanon 
en speelt het een centrale rol in de economie, met veel banken 
en bedrijven die gevestigd zijn in het centrale zakelijke district. 
De stad is ook het brandpunt van het regionale culturele leven 
en is bekend om haar theaters, musea, culturele activiteiten en 
met name het levendige nachtleven. Tijdens de destructieve 
Libanese oorlog (1975-1989) is veel van het centrale deel van de 
stad vernietigd. Beiroet heeft hierna een grote wederopbouw 
ondergaan.

Het museumconcept
De eerste gedachte was dat ‘MIM’ (uit-
gesproken als ‘Meem’) een acroniem 
voor zoiets als ‘Musée Internationale 
de la Minéralogie’ moest zijn, maar dat 
bleek toch niet het geval. Salim Eddé 
zocht een naam die zowel origineel was 
als gerelateerd aan het Arabisch en ook 
nog gemakkelijk uit te spreken moest zijn. 
‘Mim’ is de 24e letter van het Arabische 
alfabet, het equivalent van ‘M’ in Europese 
talen, en de eerste letter van de woorden 
‘mineralen’, ‘museum’ en ‘mijnen’ in zowel 
het Arabisch, Frans als Engels (en Neder-
lands, red.). Zelfs in het Arabisch zijn deze 
drie woorden respectievelijk ma’dinyyat, 
muthaf en manjam. Ze zijn bovendien ge-
makkelijk uit te spreken in alle talen. Het 
ontwerp voor het officiële museumlogo 
maakt gebruik van alle kleine letters: ‘mim 
museum’.

Salim Eddé wilde dat zijn museum een 

non-profit instelling zou zijn, toegankelijk voor een breed pu-
bliek, dat de bezoekers wilde informeren over de drie belang-
rijke aspecten van de mineralogie: schoonheid, wetenschap en 
geschiedenis. Hij wilde met zijn exposities bovendien aandacht 
schenken aan de industriële, economische en academische 
aspecten van de mineralogie. De weergave en etikettering zou 
drietalig moeten zijn – Frans, Engels en Arabisch – met als doel 
de promotie van de Libanese wetenschap, cultuur, taal en het 
land zelf.
Het bekijken van gekristalliseerde mineralenhandstukken zal 
voor veel lokale bezoekers van het Mim Museum een geheel 
nieuwe ervaring zijn. Salim wilde niet alleen de esthetische en 
meetkundige aspecten van mineralen laten zien, maar ook het 
feit dat kristallen vaak de mooiste manifestatie zijn van waarde-
volle ertsen en metalen, noodzakelijk voor het dagelijks leven. 
Sommige mineralen eindigen als sierstenen, terwijl andere de 
bron zijn van heel zeldzame elementen; weer andere zijn op-
gebouwd uit kristalstructuren die tot industriële toepassingen 
kunnen inspireren. Bovendien zijn mineralen vervlochten met de 
geschiedenis van de mensheid, vanaf prehistorische tijden tot 
oude beschavingen. Salim Eddé wilde in de tentoonstelling voor-
al laten zien dat mineralen niet te reproduceren zijn. Mineralen 
moeten daarom zorgvuldig worden opgeslagen en beschermd, 
opdat ons mineralenerfgoed niet voor altijd wordt vernietigd.

Met deze ambitieuze doelstellingen in het achterhoofd besloot 
Salim dat een universitair milieu de ideale plaats zou zijn om zijn 
permanente tentoonstelling onder te brengen. Hij volgde hiermee 
het voorbeeld van de collectie van de Sorbonne (momenteel 
gehuisvest in de Université Pierre et Marie Curie, Jussieu Cam-
pus in Parijs), die altijd zijn ideaal en de belangrijkste bron van 
zijn inspiratie is geweest. Reeds in 2004 besprak hij dit idee met 
de Jezuïetenrector van de Universiteit Saint-Joseph in Beiroet, 
die hiervoor onmiddellijk een 1300 vierkante meter grote kelder 
van een universiteitsgebouw reserveerde. Dit gebouw was toen 
nog in aanbouw en gesitueerd op de campus van het Nationale 
Museum van Beiroet, tegenover het hoofdkwartier van de Liba-
nese Nationale Veiligheid en het Franse culturele centrum. Het 
ontwerp van het Mim Museum was in handen van het architec-
tenbureau Fadlallah Dagher; Suzy Hakimian werd aangesteld als 
curator. Sindsdien werd er veel werk verricht om het gebouw te 
voltooien, de ontwerpen en installaties voor de tentoonstelling te 
maken en de mooiste exemplaren naar hun nieuwe bestemming 
te brengen. Iets van het resultaat hiervan toont afb. B.

De opening
Je kunt je afvragen waarom Salim Eddé heeft besloten zijn mu-

Afb. B. In de zaal Topografische mineralogie zijn de mineralen volgens land van herkomst gerangschikt. 
Foto: Augustin de Valence.



gea  juni 2014, nummer 2 29

seum in Beiroet te openen tijdens deze moeilijke tijden, 
met een nare burgeroorlog gaande en op korte afstand 
van Syrië (Damascus ligt op slechts 55 km afstand). Hij 
is er filosofisch over. “In het Midden-Oosten,” zegt hij, 
“is er altijd wel ergens oorlog; deze gaat rond van plaats 
naar plaats”. 
En zo waren we hier, met een zeer grote menigte van on-
geveer vierhonderd Libanese zakenlieden, geestelijken, 
academici en slechts zeven andere Amerikanen, klaar 
om deze gedenkwaardige gebeurtenis mee te maken.
De genodigden kwamen al rond half zes in de middag 
op de campus aan voor de openingsceremonie in de 
avond. De veiligheid was natuurlijk ongelooflijk strak 
georganiseerd, aangezien er veel hoogwaardigheidsbe-
kleders zouden zijn vanwege de aanwezigheid van gene-
raal Michel Suleiman, de vroegere bevelhebber van de 
Libanese strijdkrachten en president van Libanon sinds 
2008, evenals de minister-president Tammam Salam. 
Toen we een uur te vroeg aankwamen, nam een soldaat 
bij de veiligheidscontrole een foto van mij met mijn eigen 
camera (om er zeker van te zijn dat het een echte ca-
mera was, denk ik). Andere soldaten patrouilleerden in 
de straten, loopbruggen en bruggen rond het plein van 
de campus. Het leger had de hoofdstraat al afgesloten 
voor geparkeerde auto’s in afwachting van de aankomst van de 
president.

De receptie begon in de grote openluchtzaal van het museum, 
op de begane grond boven het tentoonstellingsgebied, gren-
zend aan de binnenplaats van de campus. Drie grote tafels 
waren klaar gezet met tientallen soorten gastronomische hors-
d’oeuvres, waarvan sommige ontworpen waren in de vorm van 
een mineralencollectie, met grote suikersculpturen van minera-
len als blikvanger. (Afb. C) 

Nadat de ceremonie officieel was geopend ging Salim zelf naar 
het podium en deed zijn eigen verhaal in verschillende talen 
over zijn interesse in mineralen, de mensen die hem hebben 
geholpen zijn idee te verwezenlijken en hem door de jaren heen 
tot inspiratiebron dienden. Hij haalde hierbij John F. Kennedy’s 
beroemde woorden aan: “Vraag niet wat uw land kan doen voor 
u, vraag wat u kunt doen voor uw land”.
Salim sprak vervolgens over zijn idee dat we als mineralenver-
zamelaars slechts tijdelijke bewaarders zijn van de specimens 
die wij verwerven en dat we de verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor het voortbestaan ervan op de lange termijn. Na de 
officiële plechtigheid (afb. D) werd iedereen uitgenodigd het 
museum verder te bekijken.

De collectie van het Mim Museum
De 1480 exemplaren op de tentoonstelling vertegenwoordigen 
meer dan driehonderd mineralensoorten uit ruim zestig lan-
den. De meeste mineralenverzamelaars kiezen tussen de twee 
belangrijkste verzamelopties: of ze specialiseren zich in speci-
mens die geschikt zijn om tentoon te stellen, of ze verzamelen 
zoveel mogelijk soorten ongeacht grootte of schoonheid om 
een systematische collectie op te bouwen. Het lijkt erop dat Sa-
lim beide opties heeft gecombineerd. Zijn verzameling bestaat 
uit een groot aantal oogstrelende specimens, maar hij heeft zich 
ook ingespannen om een wetenschappelijk verantwoorde col-

lectie van zeldzame soorten aan te leggen die de rijkdom 
van de mineralenwereld representeren.
Kwaliteit is daarbij steeds zijn hoofddoel en goede kristal-
len zijn altijd zijn primaire focus; hij zoekt niet speciaal 
naar specimens zoals draadvormig zilver en botryoidale 
(niervormige) mineralen en hij heeft geen verzameling 
flesjes met kleine, poederachtige monsters van zeldzame 
soorten. Hoewel het relatief gemakkelijk is kwalitatief 
hoogwaardige exemplaren te vinden voor de klassieke, 
op exposities getoonde mineraalsoorten (beryl, calciet, 
kwarts, enzovoort), is het veel moeilijker om kwalitatief 
hoogwaardige, uitgekristalliseerde specimens te vinden 
van de veel zeldzamere en minder bekende soorten, 
zoals valentiniet, spangoliet, geocroniet en parahopeiet. 
Voor hém was de uitdaging om zoveel mogelijk speci-
mens met kristallen van topkwaliteit van zeer zeldzame 
soorten bij elkaar te krijgen, zodat ze kunnen worden 
geëxposeerd naast de bijzondere stukken van meer be-
kende species.
Uiteraard is er onvoldoende ruimte in dit verslag om alle 
1480 exemplaren te beschrijven, maar ze verdienen het 
zeker, en een zorgvuldig geïllustreerd boek over de col-
lectie, dat Salim heeft gepland, zal een waardevolle refe-
rentiegids voor elke verzamelaar worden.

Tentoonstellingsgebieden
De exposities zijn onderverdeeld in zeven tentoonstellingsgebie-
den (zie de plattegrond, afb. E). De nummers tussen haakjes in 
de tekst verwijzen naar de mineralen op de fotopagina’s).
1. De grote open ruimte, het Atrium-gebied, is geschikt voor 
bijeenkomsten en evenementen. Aan het ene uiteinde van de 
zaal staan zes vierkante kolommen, waarin hier en daar uitstal-
lingen van mineralen zijn aangebracht. Twee van deze kolom-
men dienen als dragende delen van de architectuur. Daarom 
besloot architect Fadlallah Dagher om ze in te bouwen in het 
expositie-ontwerp en er meer toe te voegen als extra exposi-
tiemogelijkheid. Het resultaat is bijzonder mooi. Achter deze rij 
van de kolommen is een wandelpad gemaakt met een opvallend 

Afb. C. De gasten voor de opening werden getrakteerd op hors d’oeuvres aan tafels 
met creaties die kristalgroepen uitbeeldden. Foto: Wendell Wilson.

Afb. D. Eerste minister Salam, president Suleiman, vader Dacache en Salim Eddé 
(v.l.n.r.) voerden de ceremonie van het lintknippen uit. Foto: Michel Sayegh.



30 gea  juni 2014, nummer 2

ontwerp van Penrose-betegeling, die driedimensionaal oogt. 
Afb. F. Het ontwerp, van wiskundige Roger Penrose, is samen-
gesteld uit slechts twee verschillende diamantvormige tegels 
die perfect in elkaar passen in een zich nietherhalend ontwerp. 
Tot enkele jaren geleden quasikristallen met vijfvoudige sym-
metrie werden ontdekt, dacht men dat deze structuur niet in de 
natuur bestond.
2. Buiten de foyer en achter de Penrose-muur is een lange gang, 
hierna aangeduid als de Zaal van de Negen Klassen. Hier is een 
serie van negen blokken opgesteld, elk met een grote tentoon-
stellingskast met specimens die negen scheikundige klassen 
vertegenwoordigen: elementen en legeringen; sulfiden/sulfozou-
ten; halogeniden; oxiden en hydroxiden; carbonaten en boraten; 
sulfaten - chromaten - molybdaten - wolframaten; fosfaten - va-
nadaten - arsenaten; silicaten; organische verbindingen. Aan 
de ene kant is een groot interactief touchscreen geplaatst met 
het periodiek systeem en een lijst van alle soorten mineralen 
die in het museum vertegenwoordigd zijn. Bij aanraking van een 
soortnaam lichten de bewuste elementen in dat mineraal op het 
periodiek systeem-scherm op, ze worden samengevoegd en dan 
verschijnt een gedigitaliseerd specimen van dat mineraal dat in 
elke gewenste richting kan worden gedraaid.
3. Daarna kom je één van de grootste zalen binnen, gewijd aan 

de systematische tentoonstelling: 27 prachtig ont-
worpen vitrines met een zwarte achtergrond en 
zorgvuldig ontworpen verlichting die elk specimen 
mooi oplicht. De specimens zijn hier nogmaals 
gerangschikt in scheikundige volgorde. Afb. G.
4. Aan één kant van de systematische exposities 
is een lange muur, door Salim de ‘trofeemuur’ 
genoemd. Hier worden meer dan dertig van de 
grootste en moeilijkst te verkrijgen handstukken 
bewaard, met inbegrip van de ‘Azteekse Zon’, le-
grandiet van de Ojuela mijn (33), het ongelooflijke 
koperen kristal uit Michigan, voorheen in de col-
lectie van Wayne State University (voorplaat en 1), 
en de opmerkelijke manganotantaliet, die vroeger 
deel uitmaakte van de Joseph Freilich-collectie, 
om er maar een paar te noemen. Deze reeks is 
structureel ontworpen voor de toevoeging van 
nieuwe exemplaren.
5. Na het systematische weergavegebied is een 
intieme kleine ruimte volledig gewijd aan radioac-
tieve mineralen. Afb. H. Hier ligt ‘s werelds beste 
metazeuneriet (28) (vele jaren geleden verzameld 
door Alvaro Lucio in de Braziliaanse Brumado-
mijn), samen met andere belangrijke specimens 
van andere soorten, met inbegrip van het kristal 
van de meest briljant glanzende uraniniet (26) die 

ik ooit heb gezien.
6. Was de ‘trofeemuur’ niet geweldig genoeg om je verzame-
laarsharen rechtop te laten staan? Geen probleem, dan is er 
altijd nog de schatkamer waar op 21 sokkels mooie specimens 
van edelsteenkristallen en gedegen gouden kristallen staan. 
Om elke goed verlichte unit kunt u heen wandelen zodat u de 
exemplaren van alle kanten kunt bekijken. Afb. I. Tot de gede-
gen goudspecimens behoort de vondst uit de Mockingbird-
mijn, met zijn bijzonder schitterende kristallen. Niemand anders 
kreeg deze ooit te zien, tot een paar jaar geleden het stuk on-
derwerp van gesprek was tijdens de Tucson Show. Achterplaat 
en (4). Er is ook een grote gouddraad met een bleekgele kleur 
(elektrum, een natuurlijke legering van goud en zilver, hier 89% 
goud, 9% zilver en 2% platina en palladium), een schitterend 
blauw euklaaskristal (24), een ongelooflijk robijnkristal, een zeer 
groot Birmees olivijnkristal van edelsteenkwaliteit, smaragden, 
diamanten, saffieren en een van de mooiste (zo niet de beste) 
aquamarijnclusters van Pakistan (29), en nog veel meer. 
7. Ten slotte is er een geografische weergave van mineralen per 
land, die drie grote muren bedekt die rondom een centrale tafel 
met een aanraakscherm staan waarop de aardbol wordt ge-
toond. Hier kun je inzoomen en foto’s van specimens oproepen, 
vergroten, roteren en ze over het scherm verplaatsen. 

Afb. E. Plattegrond van het Mim Museum.
1. Atrium, 2. Kristallengalerij, 3. Audiovisuele ruimte, 4. 
Interactieve ruimte, 5. Administratie, 6. Vestiaire, 7. de 9 
klassen, 8. Mineralen volgens de klassen, 9. Radioactieve 
mineralen, 10. Trofeeën, 11. Schatkamer, 12. Mineralen 
volgens land van herkomst, 13. Toiletten.

Afb. F. De ‘Penrose-muur’, een voorbeeld van 
Penrose-betegeling, ontdekt door de mathematicus 
Roger Penrose. Precies twee tegelvormen nemen 
een bepaalde ruimte in in een zich niet-herhalend 
patroon. De donkere tegelvormen zijn ramen, die 
een blik geven op de ‘Schatkamer’ achter de muur. 
Foto: Augustin de Valence.
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Een selectie uit de specimens
Bepaalde specimens in deze zeven weergegeven gebieden 
staan nog steeds op mijn netvlies. Het zijn er te veel om op te 
noemen, maar hier volgt een selectie. Ik zal proberen niet overal 
de kwalificatie ‘beste van de wereld’, of ‘bijna-de-beste’ aan toe 
te voegen.

Op de fotopagina's 33 t/m 43 staat een veertigtal mineralen af
gebeeld. De nummers in de bijschriften komen overeen met de 
nummers tussen haakjes in de hier volgende tekst.

Er is een ongelooflijke 10-cm cluster van loodkristallen van 
Långban (2) en een nog grotere cluster van Duitse bismutkris-
tallen (3). Ook een grote, complete cubaniet-zesling op matrix 
uit Quebec en een zeer groot enkel kësteriet-kristal (8) op matrix 
(Xuebaoding, China) tussen een prachtig setje Braziliaanse geo-
croniet (15) en de eveneens prachtige Australische witticheniet 
(de hierboven genoemde omslag). Een 8-cm-matrix bedekt met 
grote, heldere senarmontiet-kristallen (6) uit Algerije stond naast 
een nog grotere matrix waaruit grote valentiniet-kristallen (12) 
staken (uit Bolivia); een groot handstuk met stapels schitteren-
de kleine, gestapelde sylvaniet-kristallen uit Fiji; een glanzende 
chalcociet-tweeling zo groot als uw wijsvinger, uit Australië; ‘s 
werelds grootste chalcostibiet-kristal (en op matrix) uit Frankrijk; 

een groot handstuk bedekt met platige kristallen van tealliet uit 
Bolivia; een nog groter handstuk van grote milleriet-kristallen uit 
China; van Kongsberg talrijke zilvers; een handgrote-cluster van 
chalcociet-kristallen (5) uit Bristol, Connecticut; de uitstekende 
rhodochrosiet-miniatuur uit de N’Chwaning-mijn, voorheen in de 
Pellman-collectie. Zie afb. J en ook 35.

Verder diverse fantastische, grote Engelse vlinder-tweelingen 
van calciet; een enorme (misschien wel 40 cm hoge?) cluster 
van waterheldere prismatische calciet-kristallen uit China; de 
grote turquoise-gekleurde Tsumeb smithsoniet, oorspronkelijk 
in de Zweibel-collectie (37, zie ook 38); de Mexicaanse creediet-
miniatuur (30), die de cover van de september-oktober 1988 
uitgave van de Min. Rec. siert; de grote paarse hydroxylherde-
riet (22) uit Brazilië, die stond op de cover van dit tijdschrift in 
januari-februari 1979; één van de mooiste Tsumeb-dioptaas ka-
binetspecimens (31); een buitengewoon hambergiet-kristal (36) 
uit Madagascar dat eruit ziet als een voetlange glasruit; twee 
prachtige El Cobre scorodiet-specimens (de soort met de per-
fecte druifblauwe kristallen zit bovenop witte holtekwarts, en is 
gewoon onverkrijgbaar) (32); een verbluffende helviet-cluster op 

Afb. G. De Systemati-
sche tentoonstelling, 
waar de mineralen 
volgens hun chemische 
classificatie zijn gerang-
schikt. Foto: Augustin de 
Valence.

Afb. H. In een klein alkoof worden radioactieve mineralen tentoongesteld. 
Foto: Augustin de Valence.

Afb. I. De Schatkamer. Hier staan vitrines op een voetstuk, met handstukken van 
goud, edelsteenmineralen en andere kostbare mineraalsoorten. Foto: Augustin de 
Valence.
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matrix (21) uit een Chinese mijn, veel mooier dan we ooit gezien 
hadden; twee grote tanzaniet-kristallen (met inbegrip van zowel 
blauwe en rode kleuren); twee prachtige rode beryl-kristallen op 
witte matrix uit Utah. 
Het väyryneniet-kristal is het grootste en mooiste dat ik ooit heb 
gezien (25); grote phosgeniet-kristallen (39) van Monteponi en 
Touissit; een vuistgrote cluster van molybdeniet-kristallen uit 
Australië; een Boliviaanse argyrodiet, staand rechts naast een 
opmerkelijk lorandiet-kristal (17); grote Onganja cupriet-kristal-
len op matrix; een 3-cm hessiet-kristal (7) uit Roemenië; een 
fijne ludlockiet-spray (18) van Tsumeb; het ongelofelijke Franklin 
zinkiet-kristal, afgebeeld in het recente nummer van Min. Rec. 
van september-oktober; een uitgelezen shigaiet-kristal (onge-
veer 3,5 cm) uit Zuid-Afrika; een grote (4,7 cm) poudretteiet-
kristal (9) van Birma; een absoluut geweldige Tsumeb cerussiet 
als ‘sneeuwvlok’-cluster (40), ongeveer 25 cm breed; een hele-
boel mooie liddicoatietplaten (zoals die ik nog niet heb gezien 
sinds ze op de Mineralientage München van 1986 getoond wer-
den) en verschillende grote zeer imposante pyrargyriet-kristal-
clusters (14). Ik zou kunnen doorgaan, maar zo krijgt u een idee.
De diepte en verfijning van de collectie werken bijna misleidend. 
U moet goed kijken naar elk specimen en naar het onopvallende 
begeleidende etiket. Wat bijvoorbeeld leek op een mooi, hand-
stukgroot, fluwelen malachiet bleek een ongelooflijke mixiet uit 
Griekenland te zijn. Een mooie miniatuur met wat lijkt op een 
groot geel wulfeniet-kristal blijkt een ultieme fresnoiet (16) te 
zijn. Een nogal kleurloos, vuistgroot insluitsel van geelbruine 
adamiet-achtige korst blijkt van het uranium-kobaltsilicaat 
oursiniet te zijn. Een gemakkelijk over het hoofd gezien en wei-
nig spectaculair specimen, onopvallend staande tussen twee 
meer extravagante stukken, zou wel eens het zeldzaamste en 

indrukwekkendste mineraal in die vitrine kunnen zijn. 
Mijn enige klacht, over het hele museum, betreft de etikettering. 
Voor elk stuk is de naam van het land de enige vindplaatsbe-
schrijving. Daar staat tegenover dat op de muur naast iedere 
kast voor elk specimen met een smartphone de QR-code kan 
worden gescand, waarmee alle achtergrondinformatie op het 
scherm verschijnt.

Ongetwijfeld behoort het Mim Museum tot ‘s werelds grootste 
mineralenmusea. Ik zou iedere serieuze mineralenverzamelaar 
die zich het vliegtuigticket kan veroorloven, willen aanraden een 
‘bedevaart’ naar het Mim Museum te ondernemen. Zowel het 
gebouw, het ontwerp als de verlichting zijn een perfect geheel. 
Bovendien is Beiroet een fascinerende stad, met een fantasti-
sche keuken en comfortabele hotels. Op een steenworp afstand 
van de universiteit ligt op de campus bovendien het Nationale 
Museum, dat antiquiteiten bevat die het bekijken zeer de moeite 
waard zijn.

*)  minrecord@Comcast.net 
4631 Paseo Tubutama, Tucson, Arizona 85750 

Dankwoord
Dit artikel is een ingekorte versie van het artikel van Wendell  
Wilson: The Opening of the MIM Mineral Museum in Beirut, 
Lebanon, gepubliceerd in The Mineralogical Record, vol. 45, 
jan.feb. 2014. De mineralenfoto’s werden ons welwillend  
ter beschikking gesteld door bemiddeling van mevrouw Suzy 
Hakimian, conservator van het Mim Museum in Beiroet,  
Libanon. Wij zijn hiervoor bijzonder erkentelijk.

Redactie Gea

Afb. J. Een droom van een rhodochro-
siet, 4 cm, uit de N’Chwaning-mijn, 
Zuid-Afrika (MIM#762). Foto: Augustin 
de Valence.
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Afb. 1. Koper, 8 cm, van Keweenaw County, Michigan, U.S.A. 
(MIM#1125). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 2. Lood, 9 cm, van Långban, Zweden (MIM#644). Foto: Augustin de Valence.

Afb. 3. Bismut, 17 cm, van Alberoda, Saksen, Duitsland (MIM #555).  
Foto: Wendell Wilson.

Afb. 4. Goud, 14 cm, van de Mockingbird mine, California, U.S.A. 
(MIM#792). Foto: Wendell Wilson.
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Afb. 5. Chalcociet, 11,7 
cm, van de Bristol copper 
mine, Connecticut, U.S.A. 
(MIM#1013). Foto: Augustin de 
Valence.

Afb. 6. Senarmontiet, 7 cm, van Jabal Haminate, Algerije (MIM #827). 
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 7. Hessiet, 4 cm, van Botés, Roemenië (MIM #1024). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 8. Kësteriet, 5 cm, van Mt. Xuebaoding, Pingwu county, Sichuan, 
China (MIM#1034). Foto: Wendell Wilson.
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Afb. 9. Poudretteiet, 4,7 cm, van de Pain Pyit-streek, Mogok, Birma (MIM#744). Foto: 
Augustin de Valence.

Afb. 10. Pyrosmaliet, 7 cm, van Nordmark, Zweden (MIM #1078).  
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 11. Goud, 12 cm, van de El Infierno-mijn, Venezuela (MIM#991). 
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 12. Valentiniet, 9,5 cm, van de San José-mijn, Bolivia (MIM#1087). 
Foto: FMI-James Elliott.



36 gea  juni 2014, nummer 2

Afb. 13. Sternbergiet op 
lensvormige sideriet,  
12 cm, van Schacht 371, 
Hartenstein, Duitsland 
(MIM#1417).  
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 14. Pyrargyriet op kwarts, van de Las 
Chispas-mijn, Arizpe, Sonora, Mexico (MIM#688). 
Foto: Augustin de Valence).

Afb. 15. Geocroniet, 9 cm, van de Xanda-
mijn, Virgem da Lapa, Minas Gerais, Brazilië 
(MIM#841). Foto: Wendell Wilson.
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Afb. 16. Fresnoiet, 3 cm, van de Junnila-mijn, San Benito-County,  
Californië, VS (MIM#416). Foto: Augustin de Valence.

Afb. 17. Lorandiet, van de Mercur-mine, Utah, U.S.A. (MIM#469).  
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 18. Ludlockiet, 4,5 cm, van Tsumeb, Namibië (MIM#1138).  
Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 19. Xenotiem, 8 cm, van de Zagi-berg, Khyber, Pakistan 
(MIM#1266). Foto: FMI-James Elliott.
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Afb. 20. Jeremejeviet, 7,7 cm, van de Amaib Ranch, 
Erongo Mountain, Namibië (MIM#1056).  
Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 21. Helviet op 
kwarts, 20 cm, van 
Keshiketeng Qi,  
Binnen-Mongolië, 
China (MIM#1371). 
Foto: Wendell Wilson.

Afb. 23. Sfaleriet, 10 cm, van Mina de Aliva, Cantabrië, 
Spanje (MIM#401). Foto: Augustin de Valence.

Afb. 22. Hydroxylherderiet, 22 cm, van Stak Nala, Skardu, Pakistan (MIM# 
1070). Foto: Wendell Wilson.
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Afb. 24. Euklaas, 4,5 cm, van de Gachala mine, Colombia (MIM#731). 
Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 25. Väyryneniet, 6,1 cm, van Dassau, Haramosh Mountains, Pakistan 
(MIM#1016). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 26. Uraniniet, 5,5 cm, 
van Badakhshan,  
Afganistan (MIM#1162). 
Foto: FMI James Elliott.

Afb. 27. Francevilliet, 6 cm,  
van Mounana, Franceville, 

Gabon (MIM#1091).  
Foto: FMI-James Elliott.
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Afb. 28. Metazeuneriet,  
9 cm, van de Brumado-mijn, 
Bahia, Brazilië (MIM#711). 
Foto: Augustin de Valence.

Afb. 29. Aquamarijn, 27 cm, van de Shigar-vallei, Skardu, Pakistan 
(MIM#1092). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 30. Creediet, 4 cm, van de Potosi-mijn, Santa Eulalia-district,  
Chihuahua, Mexico (MIM#896). Foto: Jeff Scovil.
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Afb. 31. Dioptaas, 26 cm, van Tsumeb, Nigerië 
(MIM#1123). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 32. Scorodiet, 3 cm, van Tsumeb, Nigerië (MIM#566). Foto: Augustin de Valence.

Afb. 33. Legrandiet (‘The Aztec Sun’), 19 cm, van de Ojuela-mijn, 
Mapimi, Sonora, Mexico (MIM#958). Foto: Eloïse Gaillou.
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Afb. 34. Rutiel met hematiet, 40 cm, van Novo Horizonte, Bahia, Brazilië (MIM#1130). Foto: Wendell Wilson.

Afb. 35. Rhodochrosiet, 27 cm, van de 
N’Chwaning-mijn, Kuruman, Zuid-Afrika 

(MIM#216). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 36. Hambergiet, 22 cm, 
van de Tamponilapa-mijn, 
Madagaskar (MIM#1309).  
Foto: FMI-James Elliott.
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Afb. 40. Cerussiet, 24 cm, van Tsumeb,  
Namibië (MIM #1082). Foto: FMI-James Elliott.

Afb. 37. Smithsoniet, 13 cm, van Tsumeb, Namibië (MIM#819). Foto: Augustin de Valence.

Afb. 38. Smithsoniet, 15 cm, van de Kelly mine, Magdalena, 
New Mexico, USA (MIM#350). Foto: Eloïse Gaillou.

Afb. 39. Phosgeniet, 14,5 cm, 
van Touissit, Oujda, Marokko 
(MIM#851).  
Foto: FMI-James Elliott.


