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Vrijdag 10 april 198 1
Maandelijkse vergadering in het lokaal van de H .B .K . ,
Lange Lozannastraat 250-258 te 2000 Antwerpen .
19 .30 h : gelegenheid tot transakties, raadplegen van d e

biblioteek, identifikaties, aanbieding van he t
mineraal van de maand (carrolliet van Musonoi ,
Shake, Zaire) .

20 .30 h : bespreking van de kursus mineralogie . De leden
krijgen de gelegenheid om vragen te stelle n
opmerkingen en suggesties zijn eveneens welkom .
Meer gegevens hierover vindt men in de rubrie k
"MKA--nieuws" .

Zaterdag 11 april 198 1
Jeugdvergadering in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 200 0
Antwerpen, van 10 .00 tot 12 .00 h .
Onderwerp : identifikatietechnieken . De onderwerpen die o p
de februarivergadering werden behandeld worden door de lede n
in de praktijk gebracht .
Vrijdag 17 tot maandag 20 april 198 1
Uitstap per wagen naar de omgeving van Laacher See, in he t
Eifelgebied . Verplaatsing per wagen, en verblijf in Hote l
Hansa in Mendig . Voor meer inlichtingen kan men zich wenden
tot de heer J . Jensen, Vekenveld 6 te 2550 Kontich .

H.V.

/0E ANTWERPSE FOTOc SMALFILMHANDE L

ALLES voo r

makrofofografie

Grote Markt 1 7

Antwerpen
Tel 33 77 0 7
private parking
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mineraal van de maand

	

h. dillen
carrolliet

Het mineraal carrolliet is een sulfide, en behoort tot d e
linnaeiet-groep, met als algemene formule AB S .
Naargelang van de aard van de ionen A en B 2 4 onderscheid t
men diverse mineralen .

Fe Ni Co C u
B

Co

Ni

-

violariet

siegenie t

polydymiet

linnaeie t

siegeniet

carrolliet

(carrolliet)

Deze tabel is niet volledig, en diverse andere vrij zeldzame
sulfiden en seleniden behoren tot de groep .

Voor carrolliet luidt de formule dus CuCo S .
Uit een chemische analyse bleek dat

	

2 *carrollietkristal -
len afkomstig van Musonoi, Shaba, Zaire, beantwoorden aan d e
hogergenoemde formule .
In carrolliet van sommige andere vindplaatsen is een gedeelt e
van de cobaltionen in het kristalrooster vervangen door nikkel .

Het kristalrooster van de mineralen uit deze groep vertoon t
een kubische symmetrie . De formule suggereert reeds een spinel-
achtige struktuur (spinel is MgA1 2 O 4 ) . Deze struktuur word t
wel eens een thiospinelstruktuur

	

genoemd, waarin zwavel-
atomen de rol spelen van de zuurstofatomen in de "gewone "
spinellen .

Fig . 1 . Kristalvormen van carrollie t

In een spinel zitten grote anionen in een kubische dicht e
bolstapeling geordend, waartussen zich op twee maniere n
(kleine) metaalionen rangschikken : op de hoekpunten van ee n
tetraëder zit één soort kationen, op die van een oktaëder zi t
de tweede soort .

In het geval van carrolliet bestaat het kristalrooster uit ee n
kubische dichte bolstapeling van zwavelionen ; de tetraëdri-
sche plaatsen worden bezet door koperionen, en de oktaëdrisch e
door cobaltionen .
De struktuur wordt geïllustreerd aan de hand van figuur 1 .

Carrolliet komt voor als oktaëdrische kristallen met soms
kleine kubusvlakjes, en ook massief (fig . 2) .
Het is staalgrijs, met een uitgesproken metaalglans, en d e
kristalletjes zijn nogal broos .
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De breuk is oneffen, de hardheid is ongeveer 5, en de dicht-
heid 4 .83 .

Fig . 2 . Schematische voorstelling van de spinelstruktuur .
In het geval van carrolliet gaat het om

l zwavel

	

cobalt

	

Q, koper

De mineralen uit deze groep worden hoofdzakelijk hydrotermaa l
gevormd . In Musonoi is het een primair koper- en cobalterts .

De specimens die als mineraal van de maand worden aangebode n
zijn onvolledige oktaëdrische kristalletjes in een grijz e
tot roze-achtige dolomiet .

Een X-straaldiffraktogram van deze carrolliet bevestigt één-
duidig de identiteit . Op een aangepolijste sektie kan men
met behulp van een mikroskoop de aanwezigheid vaststelle n
van (op de zwartwit-foto donkergrijze) borniet .

De oktaëdrische kristallen kunnen worden vrijgemaakt door de
dolomiet op te lossen in zuur .

De naam carrolliet is afgeleid van een bekende vindplaats va n
het mineraal in Carroll County, Mar yland, U .S .A .

Fig . 3 . Aangepolijste sektie van carrolliet van Musonoi ,
Skaba, Zaire . Wit : carrolliet ; grijs : borniet ;
zwart : porositeiten/inbedmiddel .
Vergroting : ongeveer 250 X .
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4-5

	

SAINT-ETIENNE (F) .
4-5

	

MULHOUSE (F), 9-19 .
4-5

	

FIRENZE (1) .

4-5

	

GELSENKIRCHEN (D), Revierpark Nienhausen, Feldmarkstrasse, 10-18 .
4-5

	

BAD EMS (D), Kursaalgebaude, Kurpark, 10-17/10-18 .
4-5

	

ZOFINGEN (CII), Stadtsaal, 10-18/10-17 .

4-5

	

AUGSBURG (D), Kongresshalle, 13-18/10-17 .

5

	

KREFELD (D), Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, 9-18 .
5

	

WIEN (A), Albert-Sever-Saal, Schuhmeierplatz 17, 8-16 .
5

	

TuBINGEN (D), Festhalle Tubingen-Lustnau, 9-17 .
5

	

FULDA (D), Orangerie, 9-18 .
5

	

LEVERKUSEN (D), Forum, 9-17 .
11

	

TISNOV (CSSM
11

	

KdLN (D), Stadthalle K)31n-MUlheim, 11-20 .

11-12 CLUSES (F), Salle des Sociétés, 10-19/9-19 .

11-12 SAINT-QUENTIN (F), Salle des Champs Elysds, Av . de Baudreui l
66-68, 9-19 .

11-12 AIX-EN-PROVENCE (F), Centre Social le Ligoures, quartier Encagnane .
12

	

❑LDENZAAL (NL), Luttikhuis (bij de E8), 10-17 .
12

	

MUNSTER (D), Halle Miinsterland, Albersloher Weg, 10-1 8
12

	

MONCALIERI (I) ,

12

	

SAALFELDEN (A), Neuer grosser Festsaal, Feuerwehrplatz, 8-16 .
12

	

LINZ (A), Stationsrestaurant, 8-11 .

12

	

ST-POLIEJ (A), Stadtsaal, Foyer, 14-17 .
12

	

DLiSSELDORF (D), Freizeitst'átte Garath, 10-18 .
25-26 FIRENZE (I), Palazzo Afani .

25-26 LAUSANNE (CH), 10-1819-17 .
25-26 COBURG (D) .

25-26 BERLIN (D), Messegelilnde (hij de radiotoren), 9-18 .
24-25 VILLENEUVE D ' ASCQ (F), Centre commercial GRO, en Galérie marchande .
25-26 CREMIEU (F), Salle des Sports et Loisirs .
26

	

WIEN (A), Haus der Begegnung, Hauptplatz Wien-Liesing, 9-15 .
26

	

ALSDORF (D), Foyer des Rathauses, 10-18 .

26

	

AMSTERDAM (NL) Gebouw " De Hoekstee n " , Jan van Galenstraat 6-10 ,

10-1 7

26

	

PFORZHEIM (D), Jahnhalle, 9-17 .

26

	

KORBACH (D), Stadthalle, 9-17 .

vraag en aanbod

Een zeer groot en dekoratief stuk MALACHIET, van Shaba ,
Zaire wordt te koop aangeboden . De afmetingen zij n
35 X 20 X 20 cm, en het specimen weegt 22 kg .
Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks kontakt opnemen me t

De meer en mevrouw Mertens-Dobbelaer e
Bloemistenstraat 4 6
2200

	

BORGERHOUT
Tel . 031/21 76 56
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Vergaderlokaal HBK .

Wij leggen nogmaals de nadruk op drie belangrijke praktische
punten .

1. Gelieve géén sigarettepeuken en papier op de grond te wer-
pen . Er zijn voldoende asbakken beschikbaar .

2. Gelieve nooit mineralen rechtstreeks op de tafels te legge n
Gebruik steeds een tafelkleedje a .u .b .

3. Men wordt eraan herinnerd dat auto's dienen geparkeerd te
worden in de ondergrondse parking, dus NIET OP DE BINNEN -
KOER .

Wij rekenen op ieders medewerking om op deze punten speciaa l
te letten .

MINERANT 8 1

Zoals U reeds weet gaat op 23 en 24 mei 1981 onze jaarlijkse
mineralenbeurs door in de Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat
(bij de Meir) te Antwerpen .
Hou nu reeds dit week-end vrij, en breng al Uw kennissen op
de hoogte .
Uitnodigingen en affiches zullen ter beschikking zijn op de
komende vergaderingen .

Vragen over de kursus mineralogie .

Tijdens de vergadering van april zullen we iedereen de gele -
genheid geven om vragen te stellen over de kursus .
Stuur liefst Uw vragen op voorhand op, zodat het antwoord des-
gevallend met dia's en ander didaktisch materiaal kan warde n
geïllustreerd .
U kan zelfs Uw vragen anoniem sturen .
Ook suggesties en opmerkingen zijn uiteraard welkom .
U kan Uw brief sturen aan de heer P . Tambuyser, Bovenweg 2 3
NL-1871 VN SCHOORL, Nederland .

U kan nog steeds een exemplaar van de kursus bekomen door
220 BF (200 BF + 20 BF verzendingskosten) over te maken op d e
postrekening van de M .K .A .
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giftige mineralen

	

h . dillen

Heel wat chemische produkten zijn op een of andere manie r
giftig, en dat geldt ook voor mineralen .
Inderdaad, het menselijk lichaam kan niet het onderschei d
maken tussen een natuurlijk voorkomend of een syntetisch pro-
dukt . Het is niet omdat een mineraal claudetiet of arseno-
liet heet, en niet gewoon arseentrioxide, dat het minder gif-
tig zou zijn .

Natuurlijk moet men niet overdrijven : gewoon keukenzout i s
ook giftig als de ingenomen hoeveelheid zeer groot is .
Zo zou men zelfs calciet als giftig kunnen bestempelen ; de
letale dosis is'echter ongeveer 350 g voor een persoon va n
70 kg, en mijn inziens vertegenwoordigt die hoeveelheid a l
een serieuze calcietmaaltijd .

Sommige mineralen zijn echter zo giftig, dat ze bij hoeveel-
heden kleiner dan een gram reeds een mens kunnen doden of op
zijn minst erstig ziek kunnen maken .
In deze gevallen zijn een aantal elementaire voorzorgsmaat-
regelen niet overdreven .

Men moet het onderscheid maken tussen verschillende omstandig-
heden (kwantitatief en kwalitatief) waaronder de mens in kon-
takt komt met mineralen .
Niemand realiseert zich dat kwarts onder bepaalde omstandig-
heden gevaarlijk kan zijn . Een kwartskristal in de hand houde n
is uiteraard heel onschuldig, maar kwartsstof in mijnen, i n
hoge koncentraties en gedurende een lange periode (bv . vel e
jaren) kan silicosis (een soort stoflong) veroorzaken .

In dit geval is het niet zozeer het produkt kwarts als zoda-
nig dat giftig is, maar de vorm, hardheid en afmetingen va n
de deeltjes die in de longen kunnen terechtkomen .

Mineralen waarvan het stof op dergelijke wijze kan gevaarlij k
zijn voor het organisme zijn onder andere asbestvariëteiten ,
hematiet, pyrolusiet, kwarts, silikaten (en dus vele gesteen-
ten), vanadium-, nikkel- en chroommineralen .

Vermits wij als mineralogen niet op intensieve wijze aan di t
mineraalstof worden blootgesteld, zullen we er hier niet ver-
der op ingaan .

De belangrijkste faktoren die een invloed hebben op de toxici-
teit van een mineraal zijn :

- de chemische samenstelling : mineralen die één of meerder e
van de volgende elementen bevatten kunnen giftig zijn :
Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Ta ,
Tl, Th, V, Zn, . . .

- oplosbaarheid : sommige mineralen zijn zo goed als onscha -
delijk omdat zij niet oplosbaar zijn in water, maagzuur e n
andere lichaamsvochten waarmee een oraal ingenomen produkt
in kontakt kan komen .
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- korrelgrootte : fijn verdeelde giftige mineralen (stof) zij n
steeds veel gevaarlijker dan grove stukken, omdat ze gemak-
kelijker in de longen en mond terechtkomen, en er sneller
reageren .

- korrelvorm : de giftigheid van asbest wordt toegeschreve n
aan de vezelachtige vorm waarin het mineraal voorkomt .
Crocidoliet zou van de asbestmineralen het gevaarlijkst zijn ,
omdat de diameter van de vezeltjes het kleinst is .

- radio-aktiviteit : langdurige blootstelling aan straling
door radio-aktieve isotopen die in mineralen kunnen aanwe-
zig zijn kan ook gevaarlijk zijn, vooral wanneer radio-
aktieve stofdeeltjes in de longen terechtkomen .

Dfficiëel symbool voor ee n
giftig produkt .

officiëel symbool voor radio-
aktieve straling .

We vermelden hier een paar mineraalgroepen die giftig zijn .

- antimoon- en arseenminerale n

Alle antimoon- en arseenmineralen zijn zeer giftig . De
letale (= dodelijke) dosis (voor een lichaamsgewicht va n
70 kg) van bijvoorbeeld claudetiet en arsenoliet (As 20 3 ) i s
van de orde van 0 .1 tot 0 .5 g .
Realgar en auripigment zijn minder giftig, omdat zij vee l
minder goed oplossen in lichaamsvachten .

- bariummineralen

Bariummineralen zijn giftig als ze oplosbaar zijn bv . i n
maagsap . Witheriet en nitrobariet zijn erg giftig, maa r
bariet is zo goed als onschadelijk .

- Chroommineralen

vooral lopeziet (een erg zeldzaam mineraal overigens) i s
giftig . Driewaardige chroomverbindingen zijn veel minde r
schadelijk .
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- Koper- en zinkminerale n

Vooral min of meer oplosbare koper-en zinkmineralen zij n
giftig (bv . chalcantiet) . Ook bij het polijsten van mala-
chiet doet men er best aan een min of meer strikte hygiën e
toe te passen (handen zorgvuldig wassen, stofmasker dragen ,

-- IJzersulfate n

Een ernstige vergiftiging kan reeds optreden bij doses va n
0 .4 tot 1 .5 g . Volgens een Amerikaans rapport schijnt ver-
giftiging door ijzersulfaat veelfrekwenter'voor te kome n
dan men zou vermoeden (2000 gerapporteerde gevallen pe r

jaar in de Verenigde Staten !) .

- Loodminerale n

Alle loodmineralen zijn in mindere of meerdere mate giftig ,
vooral de min of meer oplosbare arsenaten, carbonaten, chlo-
riden, fosfaten en sulfaten .

- Kwikminerale n

Alle kwikverbindingen kunnen leiden tot ernstige nierintoxi -
katie . Ook kwikdampen die vrijkomen uit verspreide kwikdrup-
peltjes kunnen, wanneer men er lang aan wordt blootgesteld ,
inwerken op het centraal zenuwstelsel .
Alle bewerkingen van kwikmineralen (bv . breken) worden buite n
uitgevoerd . Zeer fijne kwikdruppeltjes die terechtkomen i n
vasttapijt of in kieren of plinten zijn bijna niet meer t e
verwijderen .
Vergeet ook niet gouden juwelen (bv . trouwring) uit te doen ,
want goud wordt door kwik vlug aangetast .

- Thalliumminerale n

Thallium is zeer giftig in al zijn verbindingen . Thallium-
mineralen zijn wel zeer zeldzaam, maar het gevaar schuil t
zoals steeds waar men het niet verwacht : sommige marcasiet-
specimens kunnen tot een paar tienden procent thallium be-
vatten, zodat dan zelfs dit "onschuldig" mineraal zee r
giftig wordt .

Dit lijstje is verre van volledig . Een meer uitgebreide (maar
ook geenszinsvolledige) lijst van giftige mineralen vindt me n
in Min . Record 11(1), 5-11 (1984) .

Het best gaat men uit van het standpunt dat elk mineraal gifti g
zou kunnen zijn . Natuurlijk moeten we ook niet overdrijven ;
elke mineralenverzamelaar weet dat mineralen niet dienen o p
opgegeten te worden, maar . . . weten zijn jonge kinderen da t
ook ?

Vooral op dit aspekt wens ik de nadruk te leggen : wat voo r
volwassenen volkomen onschadelijk is, omdat zij instinktmati g
weten hoe zij het moeten behandelen, kan voor kleine kindere n
levensgevaarlijk zijn
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Een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen zijn gewoon lo-
gisch . Een eerste belangrijk punt is algemene hygiëne . He t
breken van stukken die giftige mineralen bevatten doet me n
liefst buiten ; indien veel stof wordt veroorzaakt is een licht
stofmaskertje (dat een paar frank kost) niet overdreven .

Alle giftige mineralen worden in goed gesloten plastic-doosjes
bewaard, en vooral buiten het bereik van kinderen . Juist deze
laatste maatregel wordt nogal eens over het hoofd gezien .
Vooral bij het slijpen en zagen van giftige mineralen moet me n
de gepaste voorzorgen nemen om geen stof in te ademen .

Radio-aktieve mineralen vormen een speciale groep . Een eerst e
stelregel is dat men zich in de mate van het mogelijke beperk t
tot kleine specimens, die men in zorgvuldig gesloten doosje s
bewaart .
Bij het behandelen van deze mineralen zorgt men er nauwgeze t
voor dat stof en kleine stukjes slechts op een papier kunne n
vallen, dat men daarna zorgvuldig verwijdert . Vermijd in el k
geval dat radio-aktief stof overal kan terechtkomen : in he t
inpakpapier, op de kleding, op de vloer, enz .

Autuniet-XX (Cunha Baixa, Por-
tugal) : een "klassiek" radio-
aktief mineraal .
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Eens dat een ruimte gekontamineerd is, is het zeer moeilijk z e
weer volledig zuiver te krijgen .
Een doosje waarin een radio-aktief mineraal heeft gezete n
wordt liefst niet hergebruikt .

Bij het behandelen (en monteren) van sterk radio-aktiev e
specimens draagt men liefst wegwerphandschoenen, die men bi j
het uittrekken binnenstebuiten trekt zonder de kleding of ar-
men te kontamineren .

Samengevat komt het veilig behandelen van radio-aktieve (en
ook andere zeer giftige) mineralen hierop neer, dat men er i n
de eerste plaats voor zorgt dat nergens ongekontroleerd klein e
deeltjes of stof kunnen terechtkomen .
Nog een goede raad, specifiek voor radio-aktieve mineralen
bewaar geen kilo's radio-aktieve mineralen onder je bed of i n
de schuif van je bureau !

Algemene samenvatting

Het behandelen van giftige mineralen kan zonder risiko's ge-
beuren, als men de volgende voorschriften naleeft :

1 Bewaar giftige mineralen in gesloten plastic-doosjes, e n
let er permanent op dat kleine kinderen er niet bij kunnen .

2 . Vermijd alle vormen van kontaminatie in de huiskamers .

3 Neem de nodige maatregelen om stofvorming en kontaminati e
te vermijden bij breken, slijpen en polijsten van giftig e
mineralen .

uit onze tijdschrifte n
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mendipiet van lavrion

	

h . dillen

Onlangs werd in de antieke slakken van Lavrion (Griekenland) ,
waarover men nadere bijzonderheden vindt in Geonieuws (5(3) ,
(1980), voor het eerst mendipiet, Pb 3 C1 2 O 2 geïdentificeerd .

Daarmee wordt de vergelijking tussen de mineralogie van de
antieke slakken van Lavrion en die van de bekende paragenes e
van de Mendip Hills (Somerset, Groot-Britannië) nog treffender .

Mendipiet werd reeds ein 1823 beschreven door Berzelius al s
"Salzsyradt Bly" (zoutzuur-lood) . De naam mendipiet werd i n
1839 door Glocker voorgesteld .

Over de vindplaats van mendipiet in de Mendip Hills zal i n
Geonieuws een uitgebreid verhaal verschijnen . Voor het ont-
staan van dergelijke mineralen is, naast een primair lood -
mineraal, een chloride-houdende oplossing (bv . zeewater) nodig .
Aan deze voorwaarden is onder andere ook voldaan in Lavrion ,
waar de antieke Grieken hun slakken in zee hebben gestort .

Jaren nadat men in Lavrion laurioniet en paralaurionie t
(PbOHC1) had aangetroffen, vond men in de Merehead Quarr y
(Mendip Hills) paralaurioniet (niet : laurioniet !), en nu ,
meer dan een eeuw na de ontdekking van mendipiet in de Mendip-
Hills, treft men het ook aan in de antieke slakken va n
Lavrion .

Een wezenlijk onderscheid tussen de beide parageneses is even-
wel dat de matrix waarop in Lavrion de loodoxychloridemine -
ralen voorkomen niet natuurlijk is (slakken), terwijl dit i n
de Mendip Hills wel het geval is .

Mendipiet werd in de slakken aangetroffen als vuilgel e
aggregaatjes, met vezelachtige struktuur, die kleine holte s
volledig opvullen .
Het X-straaldiffraktogram komt zeer goed overeen met dat va n
de Mendip Hills ; diffraktometriseh kon echter in de aggre-
gaatjes ook nog paralaurioniet warden aangetoond (Der Auf-
schluss 31(5), 153-155 (1980) .

Ondertussen werden in de slakken van Lavrion nog nieuwighede n
gevonden : zo werd onlangs in specimens, gevonden door d e
heer P . Gelaude uit Eeklo, in de Verenigde Staten een nieu w
mineraal geïdentificeerd : Nealiet (Min . Record 11(5) ,
299-301 (1980) .

Dit mineraal, met als formule Pb 4 Fe(AsO ) 2 C1 , werd genoemd
naar wijlen Neal Yedlin, een zeer beroerd Amerikaans verzame-
laar van micromounts .

Zo zie je, dat ook de aandachtige amateur wel eens iet s
nieuws kan ontdekken !



70

	

g rieken la nd

	

h . dille n
Mineralen verzamelen in Griekenland

De laatste maanden verschijnen in diverse tijdschriften gere-
geld tegenstrijdige berichten over verzamelaars die slechte er-
varingen hebben met het verzamelen in Griekenland .

Er werden schijnbaar zelfs reeds everzamelaars veroordeeld to t
inbeslagname van materiaal en enkele dagen gevangenis .
Wat is daar nu van waar ? wat mag er, en wat mag er niet ?

Mijn persoonlijke ervaring leert, dat in mijn geval in 197 8
niemand, noch de douane noch de politie moeilijkheden maakte ,
noch bij het zoeken, noch bij de uitvoer .
De strenge straffen waarvan hoger sprake, hebben in de meeste
gevallen te maken met andere overtredingen van de wet : bv .
het meenemen van antieke voorwerpen, het betreden en lee g -
roven van privé- of staatseigendom, het ongeoorloofd gebruike n
van duikersuitrusting, enz .

Lavrion is een speciaal geval . Eerst en vooral kunnen in di t
gebied nog vrij veel oudheidkundige voorwerpen gevonden wor-
den, waarvan het meenemen (zelfs zonder uitvoer) zeer streng
verboden is . Verder begrijpen we de enigszins stugge houding
van de politie, omdat reeds mijnschachten werden gebruikt
voor het verbergen van gestolen voorwerpen, en, last but no t
least, omdat de laatste twee jaar reeds een tiental mensen
in de mijnen verongelukten .

Samengevat kunnen we voor Lavrion de zaak zo stellen, dat he t
betreden van gangen en schachten verboden is, maar dat men he t
verzamelen op de honderden storthopen wel toelaat .

Op het eiland Serifos schijnt de plaatselijke politie zic h
eerder op het standpunt te stellen dat het verzamelen va n
mineralen verboden, en dus strafbaar is .

De algemene regel is dus :
1°/ Op beperkte schaal mineralen zoeken is in Griekenland

niet algemeen verboden (maar ook niet uitdrukkelijk toe-
gelaten) .

2°/ Graven, springstoffen gebruiken en mineralen ontginnen op
grote schaal is verboden, tenzij met een speciale toela-
ting .

Enige kommentaar en bedenkingen hierbij : de juridische term
"op beperkte schaal" is rekbaar . Kan men bijvoorbeeld 200 kg
nog beperkt noemen, of bedoelt men met "beperkt" minder dan
een vrachtwagenlading ?

Dan is er nog de vraag : als men een mineraal gevonden heeft ,
mag men het dan ook meenemen ? Elk stuk grond (met de minera-
len erop of erin) is eigendom van een natuurlijk of rechts-
persoon (de staat, de gemeente, een maatschappij . . .) .
Men zou dus het meenemen van een mineraal steeds als dief-
stal kunnen beschouwen .
Veel hangt af van de interpretatie van de wet, de omvang en
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Mijnbouwtafereel in Lavrion, om-Antieke galerij ti een mijn gelege
streeks 650 voor Christus . Deze tussen Lavrion en Kamariza . De to e
figuur komt voor op een tablet gang tot deze mijnen is thans ver-
gevonden in Korinthos .

	

boden .

omstandigheden van het "vergrijp", en de instelling van de
beambte . Men schijnt alleszins bij de grens soepeler te zij n
wanneer de 200 kg afkomstig zijn van tien verspreide vind-
plaatsen dan wanneer ze van één plaats komen ('Beperkte schaal "
schaal" 7) .

Het verdient dus aanbeveling op te letten waar men zoekt, nie t
te overdrijven voor wat betreft de hoeveelheid (door de rijke
vindplaatsen is de bekoring groot !), geen putten te delven ,
en, als er desondanks beambten bij te pas zouden komen kalm ,
waardig en eerlijk te reageren .

Tot slot nog dit : een strook van zes meter vanaf de rand va n
de zee landinwaarts is overal van rechtswege eigendom van d e
Griekse Staat .
De slakkenmineralen zijn in dit opzicht hete hangijzers, e n
in teorie zou men om ze te verzamelen zowat vier overtredinge n
kunnen begaan : sommigen gebruiken zonder toelating ee n
duikerspak (1), ze hakken of graven in de zeebodem (Staats -
gebied) (2), en nemen staatseigendom mee (3) .
Daarenboven schijnen sommige beambten de slakken zelfs al s
antikwiteiten te beschouwen (voor zover ze ze herkennen) (4) .
Het is dus alleszins opletten geblazen !
In de praktijk schijnt het echter hier niet zo'n vaart te
lopen .

Leden die in Griekenland (of elders) op dit gebied ernstige
moeilijkheden ondervinden of reeds ondervonden, worden vrien -
delijk verzocht ons in alle objektiviteit hun verhaal mede te
delen . Op die manier kunnen wij misschien hun kollega's in de
toekomst moeilijkheden besparen .
Positieve ervaringen zijn uiteraard ook welkom 1
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