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Vaz*laleztt. 64 d.%"nt, zlaue4a
Minerant is gewoon een begrip geworden, zodat we U niet meer hoeven uit te
leggen wat er allemaal te beleven mlt. De opbrengst van Minerant is, zoals
sÍeeds, besÍeÍnd oÍn het patrimonium van de vereniging te venijken. Daarom doen
we ook dit jaar een beroep op U om te helpen bij het gigantische werk dat de
inichtíng van een beurs met zich meebrengt.

1.

Helpende handen zijn welkom bij de opbouw, op vijdag 8 mei, vooral in de
vroege ochtend (vanaf zowat kwaft voor acht (jawel : 7.45 h) tot het gedaan is.

2.

En

op zondagavond 10 mei is er gedurende korte tijd (van 18 tot ongeveer
21 h) volk nodig om alles op te ruimen.

Puhliciteit
voor Minerant...
HeÍ sukses van Minerant 98 hangt voor een groot deel af van de publiciteit. Zorg
er zeker voor dat Uw familie, Uw kenissenking, Uw fírma, Uw kollega's op het
werk, Uw school en medestudenten op de hoogte ijn van de manifestatie en... er
naar toe komen !

Wees voor één keer eens kwisf,b (n de positieve in van het woord) met
strooibiljetten en affiches. Heefr U er al eens over gedacht om in elke bief die U
schrijft een strooibiljetje in te sluiten ? Wenst U meer van dit drukwerk dan volstaat
een teleíoontje of biefkaadje naar het sekretariaat van de MKA of naar de heer P.
Van hee, Maialeí 43 te 29OO Schoten. Tel 03/645 29 14.
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Living Stone Shop, Vissersstraat 47 te 8370 Blankenberge, organiseerl de volgende
activiteiten :
Expertise (door een gemmoloog) van juwelen op zaterdag 2514 en 'í 6/5, van '14
tot 17 h.
lnitiatiecursus edelsteenkunde (op 20-22-27 aptll en 4-6-'11-'13-25-27 mei, telkens
van 19.30lot 22 h).
Tentoonstelling in het Casino van BlankenbeÍge : Van 'l tot 12 juli '1998, daqelijks
van 14 tot 20 h. ExpeÍtise van juwelen van t5 tot 18 h.
Voor meer inÍormatie kan u telefonisch terecht oo het nummer 050141562a.

1.
2.
3.

TÊ KOOP ,' mineralenverzameling. Ruim aanbod van sysiemalische mineÍalen,
fluoÍescerende mineralen, Belgische mineralen (kabinetformaal). Totaal ongeveer 250
specimens. Stereomicroscoop 2Ox - 4Ox. PrÍs overeen te komen. Geihteresseerden
contacteren rechtstÍeeks de heeÍ R. Van Hoyweghen, P. Van Passenstraat 23 te 26'10
WilrÍk. Tel.03/8276969 na 18 h.
Jeugdigê correspondenten gevraagd... per e-mail. Een paar jeugdige (Amerikaanse)
mineraal-fanaten zoeken contact via e-mail met Europese lotgenoten die al voldoende
Engels kennen. Gegadigden sluren een e-mailtje aan Julia Donker, op het e-mail adres

johndonker@prodigy.net.

Geonieuws-prêview. Leden die over e-mail beschikken kunnen desgewenst een
preview-versie van Geonieuws krígen ongeveer 3 à 4 weken vooraleer het nummer in
kwestiê verschÍnt. Het gaat om een versie zonder Íiguren, in "gezipte" vorm. Indien u uw
Geonieuws preview wensl te ontvangen stuuri u een e-mailtje naar di en@gto.be.

Heneig PELCKMANS zal vanaf september zorgen voor de nodige sprekers voor de
vergaderingen in Antwerpen en Sint-Job-inrt-GooÍ. Hi volgt daaÍmee de heer Johan
MAERTENS op, die, zoals u weet, voor onbepaalde tid naar de VeÍenigde Staten is
getrokken. Dit is nog eens een gelegenheid om Johan van haÍle te danken voor wat hÍ
tol nu toe voor de MKA gedaan heeft. HeÍwig wensen we veel succes toe m€l zijn - niet
gemakkelÍke - missie. Potentiële sprekers : wees gewaarschuwd. Herwig ziet u I
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beurzen en tentoonstellingen
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MAASTRICHT. Njeuw Staangebouw, Kêssêlkade 42. 10-17 h. Eeurs (M-F-J).

MONTCEAU-LES-MlÍ{Es (7í). cêntÍê d'AnimaÍon et des Rencontrês.
BEAUNE (21). sous lês Hallês (stadscêntÍum).

o

MOSBACH. Alte Málzêfêi. Bêurs íM-n.

FIN PERASEINJAJoKI.

89:q!!rE.lE!@l!!!!

SOAVE {VR). Palazzo Municipalê, Via Camuzoni 8. E4!-bêurs.
D
ElsENAcH. Biirgêrhaus. 10-17 h. Beu.s (M-F).
D
LuBEcK. Musik- und KongÍesshalle. 10-18 h. Bêurs (M-F-E).
ISSOIRE (63). Hallê aux Grains, stadscentrum. Beurs (M-F).
VILLALIER {'l1). Aêurs.
RoZZANo {Ml). cênto polisportivo Comunale, Malê Toscana 2. Bêurs (M-F-E-schêlpên,
insêktên).
ARENZANo (c.nov.). Villa Pallavicino. 8slLbeurs.
NL vElllo. Venlona Paviljoen, Hogeweg 10-i6. 1G17 h. Bêurs (M-F).
Ro BlsTRlTA. MuzaulJudêajean Eistrita-st. Gen. Gf. Balan. Bêurs (M-F-E).
LlNz-LEot'lDlt'lG. K0rnbershalle.
JAP ToKYo. WÍk Sjinjuku-ku. 10-19 h (op 9/6 i 1oí7 h.). Beurs (M).
usTlt'lAO LABEM. BeuÍs (M).
cH MElRlt'lGEN. KiÍchgemêindehaussaal, Khchgassê 9, B. Têig..
THIoNVILLE (5?). Íhéátrê d€ Thionville (salle Jêán Burgêr). 84!bêurs.
DoURDAÍ{ (9í1. CentÍc Culturcl René Cásin, ruê dês vêrgêrs St.Jacqu€s. Beurs.
SA|à]T-NAZAIRE (44). Sallc Jacquês Brel, havenkwarti.Í. Bêurs (M-F).
DEIDESHEIM. 1G17/S17 h. Beurs (M).
LANZO (TO). Piaza Maggiore Alisio. Eqfbêurs.
OVADA (AL). Cêntro Polisportivo comunalê. Bêurs (M), ltaliaans kampioênschap
I

I

A
cZ
F
F
F
D
I
I
D COTTBUS. ÍcÍtcr van Deutsche Bahn AG. Waisênstr. 21. 1G15 h. Beurs (M).
O SYLÍ. Stádtisches Kurhaus Wêsteíl.nd. 10-19 h. 8êuÍs (M-E-F).
A WIENER NEUSTAOT. OGB-ZenlÍum, GróhrmÈhlgassê 4-6. Beurs (M ên postzêgêls)
F ECHASSIERES (03). Maison de la Géologiê, La Eosse kÍuispunt.
RUS SINÍ-PETERSBURG. Beurs íÀI-J) ván'Wodd of stonês
O EHRENFRIEOERSDORF. Kulturhaus dêr Zinnêrz GmbH, Sauberg. 10í 6 h. Bêufs (M)
D KoRSECKE-MóBi{ESEE. Móhnêsêêhallê, schiitz.nstass.. 1o-17 h. Bêurc (M-F).
D RoTHENBURG/TAUBER. Reichsstadthallê. 10í6/11-17 h. B€urs (M-F).
F BLAGNAC (3í). Sall€ polwalêntê, Chemin dês RamiêÍs. B.urs.
F LIEVIN (62). Foy.r municipal, Avcnuê A. Lámendin. Bêurs.
D Kolt'l. Giirzênich. Martinstasse. 11-17 h. Bêurs íM-F-J-E).
s KoPPARBERG. Erusala Log. (openlucht, ten W. van hêt stadjê). 8.urs (M-J-E).
.

Geonieuws 23p),

net 1998

CH

18-19 06
06
06
06
20-21 06
20-21 06
25-24 06
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ZUOZ. Gemêindêturnhallê. 11-18/1G'16 h. Beurs.

A VORDERNSERG. AarbaÍasaal. 9-16 h. Bêurs íM).
D FREIBERG. Heubner-Halle, DóÍnêrzaunwêg. 917 h. Bêufs (M).
D TROSTAUMUNSIEOEL. Gaststittê "Siêbênstêrn'. 11-16 h. 84!Lbêurs.
A INNSBRUCK. Congrêss, Rênnwêg 3. B€ufs (M).
F ROQUEFORTSUR-GARONNE(31).Bêurs.
F SAlt{TE-MARIE-AUX-MlNES. CênlÍum {lycêum, stadszaal, têntên...). Bêurs.
FIN YLAMAA. BeuÍs.
S STROMSBRO. GasÍik€-Helsingê Gêologiska sállskap.
A aRUCK Á,/D MUR. Eduard-Schwarz-Haus, schillêrstrasse 22. Bêufs (M uit oostênrík,

28

séén J).
Een ovêrzcht van de vakantiebeuÍzen (details in hêt volgênd nummêr ván Gêonieuws)

t-5t7
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11-12t7

11-12t7
11-12t7

Saint-ambroix í30). F
HÉttênbers , A
Eymouti€rs (87), F
Szentendre. H
Broc. CH
Oberstdorí,D
Réalmont (81). F

l2t7
12t7
12t7

OxÍord, UK
Fiesch. CH

1A-1917

18-t9t7
24-26t7
z1-26t7
25-26t7
25-26t7
25-26t7
z5-26t7

26t7

31t7-ZA

í2/a
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GaÍmisch-Partenk.. D
Lê Luc-ên-Provence. F
Celerina- Cl'i
Mitlersill, A
Szklarská P.G PL
Obermaisêlstêin. D

Zuoz, CH
Millau. F
Skaqen. DK
Smaland. S
Lá Aourboule (63), F
Alohcro (Sardinië. I

Berqen, N

7-918

Baia Marê. Ro
ValledoÍia íSS).

2218

22-2318

22-238
23/a

I

E-9/E

28-30/8
29-30/a
29-30/a
29-30/8
29-30/8
5-6/9

Hêttstedt. D
Aqordo íBL).

Bristên- cH
Vartrqny, CH
BudaDêst. l'i
8ênissan, B

Lauenau. D
Intê ákên, CH
Riiswiik (ZH). NL

Altdoí. CH

Aurillac í15). F
Disènlis, CH

9/8

Zellam s.ê. A

5-6/9

KongsbêfE

14-16/a
14-17t4

RoquêforUSoulzon, F
LAlpe d'Huez (38), F
Tarbês í65). F
Nova Paka. CZ

5€/9

Clamart. F

6/9
6/9

Eisênerz.

6/9

Ludvika. S

15/6
| 5/8
t 5- 16/8

I

Pezinok. SL
Helsinki, FIN
crbus (cA), I
Giovik. N

8.9/8
8-9/8

1518

qnnabers, D
Kalajoki, FIN
Roch€fort. B

16/8
16/8

2318

7-9ft
7-9tA

16/E

22-24/a
Koszeq, H

8-9/8

17-1917

1A-19t7
18-'t917
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23-26t7
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Ry, DK
N

A

Nybro, S
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sclaigneaux
en zijn miskende juweeltjes

h.

r.

de nul
reynders

In deze bijdrage beschrijven we de mineralen die we in 1997 in Sclaigneaux gevonden
hebben. Het is hel resultaat van zeven kaptochten, namelijk op 2 en 9 maart, '13 en 20
april. '19 mei, 6 en 21 juli '1997.
We hebben ons laten leiden door de artikels vermeld in de referenti6's. WÍ hebben onze
vondsten meerdere malen met een kritisch oog bekeken en samen bespÍoken alvorens
onze bevindingen neer te schrijven. De lezer mag zeker niel vergeten dat wij maar
amaleurs zÍn die niets liever doen dan een put graven en veNolgens ontdekkingen
doen. Evenveel plezier beleven wij nadien aan het feit dat thuis voor een lweede maal
de onldekkingen worden gedaan. De voornaamste gravers en stenenkloppers ztn Lia,
RichaÍd, Herman, llse (11 jaar) en Erik (8 jaar).

Foto 1-4
Een familie-uitstap naar Sclaigneaux

Zo heeft ieder van ons zijn specialiteit, Lia heeft een speciale neus en zal gegarandeerd
steeds het beste en mooiste stuk vinden, dal blikt tídens elke kaptocht. Op het eerste
zicht is dan reêds elyiel, zilver, koper of iets mooi blauw te zien. llse en Erik rapen
gewoon iets op waar wij geen aandacht aan schenken tol zij ons verplichten het met de
loupe te bekÍken. Herman en ikzslÍ dienen voor het zwaÍe werk, het graven en nadien
oragen.
Geen van ons heeft een scheikundige ervaring en we kunnen niel overweg mel zuur om
hel een en andere uit te l€sten. Ook hebben wÍ geen enkele mogelÍkheid om een
vraagteken te ondezoeken via een SEM of iets dergelÍks. Kortom wat [J hier onder ogen
krijgt is puur amaleurwerk.

1. lnteiding
Men loopt tegenwoordig hoog op met de mineralen van Lavrion in Griekenland.
Nochtans zijn ook dat mineralen diê er z|n gekomen door toedoen van de mens. De
mineralen van Sclaigneaux worden afgedaan als mindewaadig. Wi vragen ons af
waarom ? Er zijn in Sclaigneaux níet zoveel verschillende mÍnêralen te vinden als ín
Lavrion. Maar wat er te vinden is moet volgens ons niet onderdoen ! Ze zijn misschien
niet op natuurlijke wijze ontstaan. Toch doet dit niets af aan de schoonheid en de
kwaliteit van de specimens.
Het ganse verhaal begon in september 1996 tÍdens onze laatste kaptocht naar Vielsalm.
Misschien ligl deze vindplaats ons niet, maar onze laatste bezoeken aan de bekende
Cahay groeve brachten ons niet de gewenste vondsten. Er moest dus naar een
alternalief worden gezochl waar ook kinderen toegang hadden en waar ook zij nog iets
konden vinden.
Wrjzer, nog groentjes in de mineralenwereld, en zeker voor wal vindplaatsen betreí,
moesten onze toevlucht zoeken bij ervaren mineraalratten.
We beteÍ dan René Vandenbosch kon ons begeleiden op 2 maatl 1997. Hij kent dit
uitgestrekte gebied alsook de mineraalvoorkomens zeer goed en dank zij zijn
bereidwillige hulp kwamen wÍ deze eersle kaplocht reeds in het bezit van o.a. connelliet
en zelfs koper.

lvlede dank zij de prachlige Íoto's van MineÍalcolor en een uitgebreid arlikel oveÍ
Sclaigneaux van PieÍre Rondelez konden wij ons nog beter voorbereiden op de
volgende kaptochten. ln de mineralenlÍst (zie hooÍdstuk 3) werden 37 mineralen
beschreven. Die moesten wij toch ook kunnen vinden ...
Wat een uildaging... elyiet, caledoniet.. zo zeldzaam...
Onze vondsten van die eersle kaptocht kwamen onder de ogen van Herman Reynders,
nog zo'n mineraalrat. Wat waren wÍ gelukkig en lrots loen hij ging zilten en uitriep :
whow ! Zulke mooie conneliet heb ik nog niet gezien !Amaai en da's koper, vanwaar
komt dat ?
Die ene zilveÍkrul die ik hem vervolgens liet zien werd hom echt teveel, de volgende keer
wou hij mee ! En zo geschiedde op 13 april 1997.
Zo hebben wij dit jaar zeven keer Sclaigneaux bezocht, hard gewerkt, d.w.z. Ílink
gegraven, de grootsle blokken ter plaalse al wal veÍkleind en dan thuis die brokken
vootz ichtig veÍder opgebroken en bekeken onder de mikroskoop.
Zo herinneÍ ik me de eerste maal dat Herman meeging hoe hi puffend de grote zwaÍe

rugzak m€esleurde,

en beide handen gevuld met materiaal en zakken de

slakkenhellingen afdaalde, er op lettend dat zijn benen hêm niet le snel aÍ waren.
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Thujs werden dikwÍls de reÍerentie foto's bekeken en meerdere malen dg bestaande
teksten doorgelezen. Meer dan eens ontstond er dan een diskussie : is het dit ot is hel
dat ? Ot moet het vraagteken er blíven staan ? Er zÍn nog heel wat mineralen die van
vraagtekens moeten voozien worden. Dez6 vrargsn dan ook om een oplossing. In vele
andere vezamelingen liggen sr ongêtwijfeld ook zulke specimen te wachten op een
antwoord, misschien een uitdaging voor studenlen chemie oÍ mineralogie ?
Hoe dan ook de mooisle juweeltjes gingen dan voozien van een etikêt, in doosjes voor
de vezameling. In een volgend hoofdstuk zullen we de door ons gevonden specimens
beschrijven en illustreren enkele ervan met behulp van foto's. Het zin stuk voor sluk
micÍomounts wal betekent dal ze allemaal klein tot zeeÍ klein ziin.

2.

Route en AHand

De gemeente Sclaigneaux, in de provincie Namen, situeert zich op de noordelijke
Maasoever tussen Andenne en Namen. De afstand is vanuit Antwerpen ongeveer 120
km. wat betekenl dat men de vindplaats beÍeikt na ca. anderhalf uur rijden.
B e k n o píe ro ute be sc hijv í ng

:

E19 Antwerpen - Brussel ; E411 Brussel- Namen. ; Uitrit 15 Loyers - Andenne, Huy ;
N90 Namen - Andenne. Te Sclayn, aan de kerk, links atslaan. De brug over de Maas
volgen, richling Vezin. Direct over de brug rechts aÍslaan, richting Seilles. Eersle baan
links afslaan, richting Landenne (opletten aan de oveMeg !). Aan de eersle bosweg, aan
de rechtezÍde de wagen (trachten) te stationeren. Verder te voet de bosweg opgaan tot
aan de slakken-storthopen.

Ftguur c
De toegangsroute tot de víndplaatsen van Sclaigneaux.

110

Geonieuws

4(5), mei 1998

3.

Lijst van dè Mineralên

Mineraal
ÁoDer

Lood
Zink
Zilvel
Zwavel
Covellien
Galeniet
PyÍrhothien
Connelliet
Cupriet
Litharqiet
Massicotiel
Goethiet
Zinkiet
Aragoniet
Calciet

Cerussiet
Hydrozinkiei
Malachiet
Rosasiel
Smithsoniet
Anglesiet
Beudaniet
Brochantiet
Caledoniel
Cheniet
Devillien
Elviet
Ettrinoiet
Gips

1

3 4 5 Kristalstels6l en

UiEicht

bolleties. krullen. dendritisch
korslen, koqellies
bolvormioe insluitsels
krullen
vlakkenriike krislallen
kleine hoooolazende kristalleties
kleine oerfekle kubussen.
kristallen,lanooerekle dunne balken
hoogglanzend tot fluweelglans,
duntafelio zeskantio
bolleljes, radiaalstralige opbouw van
naaldvormioe krislallen
kubus. oktaëder. Íhombendodekaèder
koÍsten, half kogelvormioe aoqreqaaties
Doederio
poederiq, korsten
hexagonaal, bol- tonvormig,
naaldvormio
naald- tot latvormige kristallen, schoof-,
ster-. radiaalvormio
rhomboëdrisch, ingewikkelde
aooreoaten
tafelig, prismatisch

witle korstên, staafvormig tot
dendrilisch
gladde sfeerljes
optisch niet te onderscheiden van
malachiel
gedrongen, sterk aÍgeronde
rhomboëders íriistkorrel)
oíhohombische dubbelpyramide,
naaldvorm. duntaíelio
druppelvormige korsten, Íhomboëders,
pseudo-oktaëders
dunne latvormige kÍistallen, uitgeÍafelde
eindvlakken
langprismatisch naald- tot latvormig,
ster- lot eqelvoÍmiq
inoewikkelde vlakkenriike kristallen
dun lalvoÍmig mel een duidelijke
strepinq in lenqterichtino
zeer dunne vezels
eqevormlqe aqqreoaal|es
kristallen met lenqlestreDinq

Geonieuws ZJ(s), mei 1998

Klêur
kopeÍkleuÍ
zilveroriize metaalqlans
dof matgriis, wit metaalgrijs
zilverkleur
lichloeel, vetlige qlans
blauw - violet tot zwart

donkergroen tot zwaíl,
okerbruin
helder- tot diepblauwe
sÍeerties
wiinrood, hoogglanzend
rood, mat tot fluweelqlans
oeel
okerbruin
geel tot bruin, citroengeel,
oÍanie, qroen
kleurloos, wit, geel, bruin,
oroen
tÍoebel, kleurloos, mat, ruw
vettig. kleurloos. opaak wil.
geel, groen
wit
lichl tot geelgroen, olijf tot
donkerqroen
licht lot geelgroen, olÍÍ tot
donkerqroen
geel tot rosbruin, lichtblauw
kleurloos lot hoge
diamantolans
geelbruin tot roodbruin.
zwart
gras- tot smaragdgroen

hemelsblauw, lichtblauw,
blauw-qroen
blauw
helder blauw,dootz ichtig,
levendiqe qlans
Íluweelolans, paars
wil pluiziq, fluweelglans
qlashelder
111

LanaÍkiet

kleine Íadiaalstralige aggregaten,
lanqprismatisch, lalvormig
zeshoekig, dunlaÍelig tot koíprimatisch,
blokvormio
dikke langpÍimatisch, bundels, dun
latvormioe staaÍies
duntafelig lot hexagonaal

Langiet

LinaÍiet
Schulenbeíqiet
Serpieriet

dun naald- tot latvormig, ster tot
bolvormiq
dunns pseudohexagonale plaatjes,
rozetten
monoklien, lafelvormig

Chalcophylliet
Vivianiet

3.1

.

heldeÍ melkwit
blauw
azuuIblauw
flêtsblauw tot blauw
lichtblauw met zijde- iot
Darelmoerqlans
blauw, smaÍagdgÍoen,
oarelmoeÍolans
licht- lot violelblauw,
blauwqÍoen, zwart

Vêrkta ng Uj v@rgaande tabel:

We hebben ons bÍ voorgaande tabel gebasseerd op de informalie aftomstig uit het
ttdschrift Nautilus Info (zie hiervoor de referentie's... en het dankwoord !).
Het gedeelte onbkênde zinksutíaÍer is bewust letterlik overgenomen omdat dit voor
ons het laatste informatiebÍokjo is (dalum: maart 1994; Nautilus Info) en we andeÍe
vezamelaars willen vragen om ons eventuele rocenteÍe informalie kenbaar te maken.

Voorkomen:

3.2.

1:
2:
3'.
4'.
5:

Algemeen
Minder courant
Zeldzaam
Zeer zeldzaam
Eersle voorkomen in Belgiè

lndèting van dê mineraten volgens

koper
sulfiden:
covellien
halogeniden: connelliet
oxidên,/ hydroxiden: cupÍiet
zinkiet
carbonatên:
arargoniet
hydrozinkiel
sulfabn:
anglesi€t
brochantiet
lanarkiet
serpieriet
fosfaten/arsenaten: vivianiet
elêmenten:

zwavel
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ktas*:

lood

zink

galeniet

pyrhothien

zilver

lithargiel massicot
calciei
cerussiet
rosasiet smithsoniet
beudantiet cheniet
caledoniet elyiet
eltringiEt langiel

go€thiet
malachiet
devillien
gips
linariet

schulenbergiat
chalcophylliet
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3.3.

Onbêkendezinksulfaten

Naast de beschreven mineralen worden ook een aantal "vraaglekenmineralen" in de
zinkslakken gevonden. We geven een beschrÍving van de meest courante en tÍachien
een (klein) tipje van de sluier op te lichten. Zoals in de inleiding reeds vermeld hebben
we referenliemateriaal uil zinkslakken van de omgeving van Stolberg (D) ontvangen. De
weÍkgoep die zich bezig houdt mei vezamelen en identificeren van deze slakmineralen
heêft tot nog toe. ondanks hulp van de wetenschap, geen deÍinitieve naam kunnen
geven aan een aantal mineralen met hetzelfde uitzicht als mineralen die in Sclaigneaux
voorkomen. Het gaat over meestal kleuÍloze en witte kÍistallen die zeer frekwent in de
zinkslakken gevonden worden. We kregen bericht over onderzoeksresultaten maaÍ die
geven amper uitsluitsel. Wel kunnen we er uit opmaken dat het hier gaat om een aantal
(waarschUnlijk) nieuwe zinksulfaten met verschillend watergehalte.
We geven een beschrijving van de bêwuste mineralen uit zinkslakken van Sclaigneaux
onder de gemeenschappelíke noemer : zinksulfaten. Ook hebben we een aantal
energiedispersieve X-slralenanalyses laten uitvoeren op de verschillende soorlen en
kÍegen steevasl enkelZn en S pieken.
Beschrtving:
glasheldere lat- tot balkvormige prisma's met soms een hexagonaal prismalichaam.
dun of diktafelige hexagonale kristallen. helder of mat-wit, die dan ook maar al te snel
als leadhilliet bestempeld worden.
Íoegegeven, ze lijken er slerk op en door de -zeldzame- aanwezigheid van lood in de
zinkslakken zou het zêlÍs kunnen.
Helaas, ook dit type bevat na analyse enkel Zn en S.

-

Foto 6 (links) : anglesietkistal ín "diamant"-vorm. Veldbreedte : 3 mm.
Foto 7 (midden) : gipskristallen met goethleÍlr,s/r./lfse/s. Veldbreedte : 6 mm
Foto 8 (rechts) : langietkistallen. Veldbreedte 3 mm.
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- zeer dunne zeshoekige plaatvormige kÍislalletjes met een uitgesproken
parelmoerglans.
- heldere lalvormige kristallen mel een dakvormige beëindiging en een sterke streping
op het prismalichaam.

We volgen de evolutie van de onderzoekingen in Duitsland en zullen dan ook niet
nalaten geinteresseerden op de hoogtole houden van veÍdere onlwikkelingen.

3.1.

VeÍklaing bij de nummering van onze mineralen

De nummering van de mineralen is gebasseerd op de plaats die wij in onze vezam€ling
hebben voorzien. zo hebben wij laden waarin juist 12 rijen van MM-doosjes passen.
Onze mineralen trachlen we te limiteÍen tot 8 stuks van elk mineraal. Elke Íij beginl dus
met een ander nummer. Dit nummer is in de beschÍijving gehandhaatd met als basis de
mineralenlijst. NummeÍ 43 is momenteel het laatste. yvij hopen nog bijkomends vondsten
te kunnen doen die dan kunnen door genummerd worden. De hiêrop volgende lade
begint met nummer 49 en omvat de "buitenbeentjes".

I

4.

Beschrijving van de Mineraten

4.1

01

Elementen
Koper

Cu

Kubisch

Dit mineÍaal werd praklisch bÍ elk bezoek gevonden zij hel niel altijd even mooi. Zo
werden schilfertjes, dendrielen als boom- en bladvorm gevonden. Ook w€rd€n bolletjes
gevonden die bedekt waren met een dunne kopercoating.
Als begeleidende mineralen kunnen we vooral vermelden: cuptiêt, malachiet. connelliet,
brochanliet, zilver, gedegen lood en calciet.

02

Lood

Pb

Ook dit mineraal komt regelmaiig voor als smeltprodukt. Zo vonden we onder andêre
zeer mooie bolletjes tot ongevoe|I mm. doormeteÍ. Wat ons hel meesi aantÍok bi
specimens waarop lood voorkwam was de mogelijke aanwezighêid van andere
zeldzamê mineralen. Zo werden deze stukjes verder verkleind op zoek naar onder
andere chalcophylliet, elyiet, caledoniot, linaÍiet en een aantal (nog) niet geidênliÍiceerde
mineralen...

03

Znk

Zn

Hexagonaal

Slechts eenmaal vonden we een groot blok voozien van bolvormig ggdegen zink
ingebed in aragoniet. Hierin was ook het gedegen zink aanwêzig als plaatjes. De
grootsle bolletjes hebb€n egn diameter van ongeveer 1 mm. OpmeÍkelÍk waren ook de
gebroken bolletjes die steÍk glanzen. Begeleidende mineralsn war€n o.a. gips en wat
nog opmerkelijker ên misschiên bolangÍijkeÍ is zÍn de onbekende zinksulfaten die
verderop woÍdên beschÍêvên.
WanneêÍ we ênkele van deze stukjEs ondeÍ de Uvlamp hielden mêrken we onder de
lange golf een gele fluorescentie op en onder de koÍle golf een gÍoene. Deze
fluorescentie is waarschijnlijk hel gevolg van het begeleidende aragoniel oÍ hydrozinkiet.
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o4

Zilver

Ag

De grote zilverspecialisl in ons gezelschap was Lia, regelmatig kwam zi ons stukken
laten zien met zilverkrullen en kooer. Thuis werden deze dan onder de mikroskooo
bekeken en werd de typische lenglestreping opgemerkt. Soms waren de krullen
overkorst met limoniet wat ze een bruinachlig uitzichl gaÍ. Lia vond zelfs zilverkrulletjes
waarop gedegen koper voorkomt. De mooiste krulletjes mel een lengte van ongeveer 2,5
mm bevonden zich meestal in een holte wal hen zeer qoed beschermt en des te
aantrekkelijker maakt.

05

Zwavel

s

Ofthorhombísch

Dit zeldzame mineraal werd ook door ons slechts eenmaal gevonden.

4.2.
06

Sulfrden

Covellien

Hexagonaal

CaS

Ook dit mineraal is volgens ons een zeldzaamheid, tol nu loe werden door ons slechts
specimens geborgen waarin typische kleine blauw
zwartê hoogglanzende
krislalaggregaten voorkwamen waarvan we vermoeden dat het covellien is.

-

vieÍ

07

Galoniet

Pbs

Kubisch

Nog zeldzamer is galeniet. We vonden slechts één specimon, één zoals je op andere
plaatsen nog niet zou willen oprapen, het zit echter in de collectie om de paragenese van
Sclaigneaux te vervolledigen.

Foto 9 (links) : posnjakiet-kristallen (onder voorbehoud). Veldbrcedte 3 mm.
Foto 10 (rechts) : gips overkorst met goethet. Veldbreedte 7 mm.
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08

Pynhothien

Hexagonaal

FeS

In de izerrijke slakken vormen millimetergrole uiteÍsl dunne zeshoekige gÍoen -

zwarte kristalletjes grillige

honingraatachtige aggregaten. Meestal zÍn ze
naast elkaar gegroêid, maar soms ook op
elkaar, ze vormen zeer grillige patronen
in de slakken, spijtig genoeg ziin ze zeel
onstabiel en worden ze snel aan de lucht geoxideerd. Nochtans bevindt zich in onze
vezameling een specimen waarvan de orydatie zich niet doozet.
Begeleidende mineralen zÍn o.a. aragoniet, gips, cup et, zilver, anglssiet, beudantiet,
serpieriet en uiteraard ook goethiet.

4.3 Halogenidên
09 Connelliet

Cu nClt(OH)sz(SO e).2H zO

Hexagonaal

Deze typisch hemelsblauwe bolvormige harigê sfeertjes werden dooÍ ons op een zeer
welbepaalde plaats gevonden, en dit dank zij onze eeÍsle begeleider R€né.
De haÍige bolvormige aggregaten zijn slechis 0,01 mm tot 0,3 mm groot. nochtans zijn er
specimens waarbÍ men de haartjes heel goed kan zien.
Begeleidende mineralen zijn oa.: brochantiet, groene cerussiet, koper, cupriet, malachiet
en hydrozinkiet.

4.4 Oxiden en hydroxiden

10

Cupriet

Kubisch

Cu2O

De typische kubische vorm, de hoogglans en de wijnrode tot karmÍnrode kleur
bevestigen onze cupriet vondslen. VerdeÍe meldenswaardige vondsten zijn o.a. cupriet
in boomvormige denddeten. We hebben ook kristallen gevonden die als perfecte
oklaëdeÍs op gips zijn gegroeid.
Een volledige lijst van begeleiders zou ons le ver leiden maar toch willen \rve het
voorkomen vermelden van een geel niet geidenlificeerd mineraal.
1

1

Chalcotríchiet (een vaiéteit van cupiet)

Cu20

Kubisch

\Aiij waren blÍ verrast ook chalcotrichiet, een haarvormige cuprietvaÍiêteit aan onze
veÍzameling te kunnen toevoegen. Het mooislê specimen, bestaal uit uiterst Íine
naalden.Het blijft echler een zeldzame vondst, iot nu ioe bevinden er zich slechts drie
specimens in onze verzameling.

12

Litharye

Pbo

Tetragonaal

Dit mineraal ziet men vaak oveÍ het hoofd en komt regelmatig voor als sfeertj€s en
vetglanzende overkorslingen. Hel meest begeleidend mineraal is volgens ons gips en
het alom voorkomend seÍpieriet.
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13

Massicot

Pbo

Ofthorhombisch

Nog een mineÍalen dat men dikwils oveÍ het hoofd ziet is massicot. Het vormt over het
algemeen bÍuin - rode koÍsten en bolvormige aggregaatjes. Begeleidsnde mineralen zijn
o.a. beudantiet, anglesiet en het veelvoorkomende gips.

14

Goethiet

Affa-Fe00H

Otihohombisch

Dit mineraal komt algemeen voor en vormt meestal okerbruine poederige korsten die niet
op zicht te onderscheiden zijn van (amorfe) limoniet. Toch wil ik een vondst vermelden
waaÍbij goethiet gegroeid is in rozetlen. Het komt vaak voor met glps en anglesiet. De
kleur kan variëren van geelbruin naar bruinrood met een uitgesproken vetglans.

15

Zinkiet

Hexagonaal

Zinkiei koml zelden voor als bolvormige aggregaatjes, oltfgroen tot gêelgroen gekleurd.
Spijtig genoeg behoorl de langgerekte hexagonale naald nog niet tol onze vezameling.
Ook de tonvorm ontbÍeekl hierin. We kunnen niet anders dan concluderen : we moeten
lerug I

i
t
Foto

11

lesietkrí stal (begeleíd door
- níet te zien op de foto chalcophy iet). Veldbreedte 3
mm.

A ng
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4.5 Carbonalen

16

Aragoniet

Odhorhombísch

Ca(CO3)

Samen met serpieriet en gips het meêst aanwezige mineraal te Sclaigneaux.
OpmerkelÍk is dat sommige specimens mooi fluoÍesceron. Ook wat belrefl
vormenrtkdom en kleur komt dit mineraal ruim aan zijn trekken. Meestai koml hel voor
als radiaalstÍalige sfeertjes opgebouwd uit lange naalden. Soms is aragoniet
uitgekristalliseerd als platte schijfjes. De kleur is meestal helder wit tot dooÍzichtig met
een glas- tot zijdeglans. Verkleuring tot lichtgÍoen of blauw is mogelÍk door vervuiling.
VeÍwarring met lanarkiet is niet uit te sluiten.
Enkele malen is aragoniet gevonden als een druppel alsoÍ hij aan de waterkraan is
blÍven hangen. De grole van zo'n druppel is ongeveeÍ 0,'15 mm. dooÍmeteÍ en 0,25 mm.
|ang.

Een merkwaardige vondsl betreft een bussel aragonietnaaldên met daarbovenop
gipskristalletjes, dit alles mooi ondergebrachl in een ruime holte die het kÍstat v waart
van elke beschadiging. Volgens deskundigen bestaat zelfs de mogelikheid dat deze
naalden geen aragoniet maar het zeldzame lanarkiet zijn.

17

Calciet

Tdgonaal

Ca(CO3)

Te Sclaigneaux een zeldzaamheid ! Het werd slechts driemaal gevonden als zeer kleine
trigonale kristalletjes (0,'l mm), en eenmaal als een tÍoebet gelig rhomboëdrisch kristal
van ongeveer 0,3 mm groot. Toch wil ik melding maken van een glashelder aggregaat
van drie rhomboëders. Verder bevindt er zich een perÍekt bruin piramidaal calcietkristal in
de nabijheid van elyiel in onze vezameling.

18

Cerussíet

Pbco3

Orlhorhombísch

Cerussiet vonden we als naalden met een duidelijke lengtestreping en een velglans,
dikwijls twee- en veellingen, meestal melkwit van kleur maar soms ook groen. Bruine
naalden zijn meestal het gevolg van verkleuring dooÍ goethiet. Opvallend is ook een wit
cerussietkristal in zadelvorm.

19

Hydrozinkíet

Zns(COj)r(OH)6

Dit veMeringsprodukt van zinkiet komt

vri

Monoklíen

regelmatig voor als overkorslingen en soms

als kriskras door elkaar gegroeidê dendritische staaÍes. De kleur kan vaÍiëÍen van
melkwit tol bÍuinrood, groen, gelig tot zelfs blauw naar gelang van de vervuiling. Goed
om weten is dat hydrozinkiet mooi gelig kan fluoresceren ondeÍ de lange golf.

20

Malachiet

Cu,(OH)r(Cq)

Monoklien

Mooie malachiel bolletjes komen vri algem6en voor, de typischs naaldjes hebben we tol
heden nog niet gevonden. Ds kleur variéeÍt van intens donkergroen over olÍfgroen naar
licht blauwiggroen en geelgroen. De grootste bolletjes hebben een doormeler lot 1 mm.

21

Rosasieí

(Cu,Zn)r(OH)2(C0z) Monoklien

Alhoewel dil mineraal optisch niet van malachiet te ondeÍscheiden is durven we het toch
mee opnemen in dit ovezicht. We zÍn er tamelijk zekeÍ van dat sommige lichtblauwe
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21

Rosasiet

(Cu,Zn)r(0H)r(CO3) Monoklien

Alhoewel dil mineÍaaloptisch niet van malachiet te ondêrscheiden is durven we het toch
mee opnemen in dit ovezichl. We zÍn er tamelijk zeker van dat sommige lichlblauwe
bolletjes met een diameler van 0,3 mm. uit rosasiet bestaan. In onze vezameling
bevinden zich slechts dÍie specimens verbonden met dit etiketje.

22

Smithsoniet

ZnCOa

Tngonaal

We hebben dÍie specimens van smilhsoniet gevonden : een eerste mel een bruine kleur,
een tweede met de typische ÍÍslkorrelvorm en een derde als glanzende kleine licht- lot
donkerblauwe bolletjes. Verder zijn er nog vijf stukjes in onze veÍzameling mel
hemelsblauwe sfeertjes die volgens ons hoogstwaarschinlijk de naam smithsoniet
mogen dragen. Tol onze grote teleurstelling was Johan lraertens het niet eens mel onze
deteÍminalie. Do rijstkorrel zou anglêsiet zijn, de blauwe bolletjes zijn in ondezoek.
Heeft er iemand een stukje smithsoniet van Sclaigneaux te veel ?

4.6 Sulíaten

23

Anglesíet

Pbs04

Ofthorhombisch

!

Hoera Diamant gevonden...
dachten we. Spijtig genoeg, het is
maar anglesiet. maaÍ dan loch
wel met een excellente kwaliteit,
van een gedrongen dipyramidaal
krislal, vrijstaand en glashelder
diamantglans.
onbeschadigd en 0,8 mm groot.
Een andeÍ pronkstuk in onze
verzameiing
een duntafelig
krislal met een hexagonale
omtÍek; de grootte van dit kÍistal is
ongeveer 0,5 mm. MeeÍdere
specimens bevatten perfecte
kubussen, hoogglanzend, melkwit en zelfs bruin-rood door veÍontreiniging.

met

een

is

Anglssiet kent higr een grote vormenverscheidenheid en kan gekleurd zijn van mat
melkwit lot bruin rood met vetglans. Anglesiet is in Sclaigneaux geen zeldzaamheid. Een
raríteit dateerl van 6 juli '97 : het betreft vier langgerekte anglesietnaalden in 6en holte
waarbij op twee naalden een ruitvormige vergroeiíng is ontstaan.

ïoen ik dit specimen hel eerst onder da mikroskoop zag, dacht ik een verkeersbord te

zien met sen stopsignaal. De grote van het paaltje is in de lengterichting 0,3 mm en de
breedte kan geschal worden op 0,1 mm.
Toen Herman dit stukje te zien kreeg weÍd was ht gedurende een half uur ntet van van
de mikroskoop weg le houden en hóorde ik verscheidene malen een aanroep gericht tot
de allerhoogste mineralengoden.
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24

Beudantíet

Tigonaal

PbFe3(OH)66sO)(SOa)

en hebben een
uitgesproken diamantglans. De kleur kan vaÍëren van geel-bruin
tot donkerbruin en groenig zwaí. Meeslal zittsn de kÍislallen
gegroeid in een holle op een gekleurde ondsdaag samen met
gips. Prachtig zijn donkere glanzende beudantietkristallen op een
lichlbruine ondergrond.
Meeslal zijn deze krislallen zeer klein,

Op een stukje is een volledig oppervlak opgevuld met heldere
beudantietkÍistallen. Ook een boompje van beudantiet zit in onze
vezameling. Als andere zêldzaamheid vonden wij ook een trosje
beudanlietkÍistalleljes samengekit op 9ips.

25

Bíochantíet

Cua(OHh(SOa)

Monoklien

Dit tamelÍk frequenl voorkomend mineraal hebben wij gevonden als groen€ latvormige
kristalletjes die van onder naar boven breder uitgroeien, en soms uitrarfelen aan de
bovenkant. Ze kunnen mat tot glasglanzend zin, wat hun t€vens onderscheidl van
malachiet.
Het mooistê siukje valt op door zÍn diep gÍoene kleur die pÍachtig tot zijn r€cht komt op
de rode ondeÍgÍond. Het egelvormige kristalgroepje (0,2 mm breed en 0,'15 mm lang) zit
volledig in een holletje gevrijwaaÍd van iedere beschadiging.

26

Caledoniet

Pbscur(OH)6(COr(SO)3

Otihohombisch

Dit uiterst zeldzame en begeerde mineraal is eveneens door ons gevonden,
bij elk bezoek aan Sclaigneaux.

27

Cheniet

Pb.Cu(SO),(OH)6

zÍ het niet

Tiklien

Weer een zeldzaam mineraal in onze vezameling: cheniet ! De iypischE bijlvoÍm en de
helder blauwe kleur in kombinatie met de vlakkenrijkdom doet ons vêÍmoeden dal dil
cheniet is. Spijtig genoeg bevindt er zich maar één specimen hiervan in onze
vezameling. Waarom naar Schotland gaan om deze zeldzame minêÍalên te vinden, ze
liggen praktisch in onze achleÍtuin klaar om op te rapen !

28

Devillíen

CaCu4(OH)6(304).3H,O

Monoklien

Omdal veíwarÍing mogelijk is met serpieriet hadden we vooÍaf aÍgesproken om dit
mineraal kritisch te gaan bekiken. Een seleclie van de seÍpieÍiet vÍaagtekens weerhield
ons toch om een achttal spêcimen als devillien te beslempelen. Onze dêvilliênspecimen
zijn helder blauw. dooÍzichlig, soms wit en vertonen alle een duidelíke glans. De
kÍistalbeëindiging variëerl van Íecht naar dakvormig met een duidelÍk streping in
lengterichting.

120

Geonieuws

4(5), mei 1998

29

Elyiet

Monoklien

Pb4Cu(So1)(OH)a

Hier hel resultaat van de uildaging die we onszelf stelden.... elyiet

!

We noleren 19 mei 1997. Weerom was het Lia die kwam vragen wat die purperen
haarijes wel mochlen zijn. We sprongen een gat in de lucht, lieten een diepe zucht en
slelden vast dat ons doel bereikt was. We moesten alleen lrachten nog beter te vinden,
alsof we nog niet gelukkig genoeg waren. Nog diezelfde avond braken we thuis het blok
verder open en tot onze groie voldoening vonden we nog veel mooiere exemplaren.

Graag hadden we deze vondst willen illustÍeren met een foto, maar lees nog even
verder. Meestal komt elyiet voor als warrige door elkaar gegroeide naaldjes die de holte
opvullen, hier echter hebben we een specimen waarin de elyiet midden in de holte
uitgegroeid is als radiaalslralige aggregaatjes mel diep purpere kleur. In deze holte
bevinden er zich ongeveer 15 sooÍtgelijke bloemetjes. De groolste bloementuil kan
geschal worden op 0,2 mm doormeler. In lotaal gaat het om een gebiedje van zo'n 2
mm,

In dit verhaal bleef één ongelukkige achler: Herman I Waarom wij en niet hij ? Vol
ongeduld om terug naar Sclaigneaux te kunnen gleden er enkele weken voorbij. En toen
beloofde hijons iets: Wanneer ik elyiel vind: betaalik e€n pint ! Die dag,21 juli 1997 was
voor hem een speciale feestdag, ht heeÍt zijn belofte moeten waarmaken.
Dit mooie purperkleurige mineraal bliÍl een zeldzaamheid alhoewel er reeds een aantal
specimens in de verzameling een plaats hebben gevonden.

Als begeleidende mineralen kunnen we o.a. noteren : cheniet, langiet, een onbekend
zinkmineraal, gips, malachiel, serpieriet en gele bolletjes (wat die ook mogen zÍn ?).
We hebben lateÍ beter gevonden, namelÍk op 2'1 jull 1997. Uileraard worden niet
onmiddellijk alle vondsten dezelfde avond bekeken.
Het bewijs hiervan werd geleverd op september '1997 loen ik een brok openbrak
groot was dê verbazing toen een stukje hiervan onder de mikÍoskoop werd bekeken.

I

:

was nog mooier en groter
uitgekristalliseerd dan de vorige. Op helzelÍde specimen is nog groenachlige gips te ziên
en een onbekend zinkmineraal. Zou het echt noo beter kunnen ?
Niel minder dan achl holtes bevatten elyiet. en die

30

Ettingiet

C a 6At,.(

SO 4) 3(O Hh r. 26 H z O

Hexagonaal

Dit volgens ons moeiltk te identificeren mineraal komt zelden voor ; tot onze vezameling

behoren slechts (enkele) specimens. Eltringiel beslaat meestal uit grizig witle
egelvormige pluisachlige aggregaatjes met een fluweelglans.Soms zijn ze geel tot
bruinachtig verkleurd, wellicht door onzuiverheden. We moeten loegeven dat de
identiÍicatie van dil materiaal w€l erg twÍfelachtig is
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Foto 12
Gipskristal met
goethiet.
Veldbreedte 6 mm.

31

Gips

Ca(s04).2Hr0

Monoklien

Door zijn spectaculaire krislalaggregaten is gips, alhoewel
zeer frequent voorkomend, toch een gegEEÍd mineraal. In
bijna elke holte vinden we dit mineÍaal terug in één of
andere kristalvoÍm, steeds hoogglazend bÍ de niet vêrvuildê
exemo|aren.
Een beschrijving van elke kristalvoÍm zou ons te ver leiden
maar toch willen we de aandacht vestigen op enkele
zeldzame vormen van gips die we aan oÍrze vezam€ling
mochten toevoegen.

Gips komt voor van dik lang prismatisch lot haaÍvoÍmig,
waar dan nog dikwÍls een tweede generatie is opgegroeid.
MeerdeÍe veÍschillgnde vormen op één specimen is geen
zeldzaamheid.
Dit mineraal is niet altijd glashelder maaÍ soms grijzig en uitzondeíijk gekleurd al dan niet
dooÍ vervuiling of door insluitsels van andere minêralen. Hoe zulke broze kristallen de
slag van het bÍeken overleven blijft een raads€|.

Onder de niet alledaagse kristalvoÍmen vermelden we o.a. de speeÍvorm, onrsgelmatig
dunbladig en moeilijk le omschrijven figuren mogelijk ontstaan door uitloging, waarbi de
verbeelding haar vrije gang kan gaan. Zelfs lichtgÍoene gips werd gevondên, steeds in
de nabijheid van elyiet. DikwÍls zÍn de kombinatie's met andere mineralen opvallend ; we
vermelden als voorbeeld gips met malachiet.

32

Lanarkiet

Pbr(so1)o

Monoklien

VeMarÍing met aragoniet is zonder veÍder ondezoek niel uit le sluiten, toch durf ik bij de
geselecteerde specimens zeker het labeltjê lanaÍkiet plaalsen, voortgaande op de
122
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latvorm en de witte kleur van de kristalletjes.

Toen ook een aantal van deze geselecteerde specimens mel hel kritisch oog moesten
worden bekeken hooÍde ik ook hier regelmalig een kreun en een zucht van Herman toen
hÍ elk stukje aandachtig ondeí de mikroskoop bekeek. Uitroepen van amaai en ja, da s
toch wel zeker lanarkiei klonken meermaals. Bli kon ik vervolgens een definilief etik€t
aan het mineraal vastoinnen.

33

Langiet

Cua(OH)6(30a).Hr0

Ofthorhombisch

Langiet komt vrÍ veelvoor in kombinalie met andeÍe
mineralen zoals bvb. malachiet. connelliet, cupriet,
serpieriet, anglêsiet, cerussiel...

Hel mineraal is niel steeds gemakkelik

te

onderscheiden van de andere blauwe mineralen
van Sclaigneaux. Meeslal is de vorm onduidelÍk,
slechts uitzonderlÍk zeshoekig of kubusvormig. De
kleur is steeds blauw tot intens blauw en hooo
gtanzeno.
Een stervormige langietdrieling hebben we tot op heden slechts eenmaal gevonden.

Begeerd is zacht uígedrukt. Het is ook mooi, zelfs zeer mooi. Een holte is gevuld met
latvormige uitgegÍoeide, min of meer driehoekige langietkristalletjes opgestapeld op
elkaar lot een lengte van ongevee|I mm. In deze holte zitten in totaal 14 soortgelijke
slaafjes. Alle slaaljes zijn doozichtig, onbeschadigd en van hemelsblauwe kleuÍ,
ingebed in serpieriel. Deze vondsl daleert van 6 juli '1997 en het bekÍken onder de
mikroskoop laat je telkens watertanden

34 Linaiet

PbCu(OH)r(SOa)

Monoklien

Dil

donker tot azuurblauw mineraal komt
regêlmalig voor. zÍ het niet altijd even mooi.
rro
De gave exemplaren zi.in echter stuk voor stuk
juweelljes en kunnen uitgegroeid zljn tot staande
of liggende opengewaaide boekvorm, bussel tot
stervormig. De kÍislallen kunnen nogal wat verschillen en zijn soms afgerond wat ze een
speciaal uitzicht geeff.

---

rdd-í

Het mooisie specimen zit diep en veilig weggeborgen in een holle en heeft een
openwaaiende boekvorm zodat de lameltjes afuonderlik te zien zijn. De intens
diepblauwe azuurkleur dost je van de Middellandse Zee dromen. De gÍootte van dit
gehe€l is 0,3 mm. Een tweede exemplaar heefl het typische aÍgeronde uitzicht. Azuriel
werd in Sclaigneaux nog nooit gevonden, zodat de kans op verwarring beperkt is.

35

SchulenbergÊt

(c u, zn)

ísO 4Cq)

2( O

H, o. 3 H,O

Tigonaal

Schulenbergiet komt volgens ons niet Írequent voor, tot nu toê bêvinden zich slechls
enkele specimens in onze vezameling waar we deze naam durven bÍplaatsen. Dit
mineÍaal is niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van serpleriet. Het belangrijkste
verschll is o.a. de krislalvorm en de zssr typische opbouw van dunne qekrulde
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bladvormige kristallen.

Begeleidende mineralen

zijn o.a. gips, anglesiet, brochantiet, serpieriet, linariet,

malachiet en aragoniet.

36

Seryieriêt

C a(C u, Zn ) 4(O H )

Monoklien

3êO i,. 3 H rO

Wellicht is dit het meest vooÍkomend mineraal te Sclaigneaux, het wordt in bÍna elk
specimen gevonden. De kleuÍ kan nogal verschillen van wit. hemelsblauw tot inlêns
blauwDe meest voorkomende vorm bestaal uit stervormige tot bolvormige aggregaten. Dunne
witle vezeltjes en naaldjes zitlen eveneens al in de vezameling.

37

Chalcophy iet

Cu 1 Al2(O H ) s(SO

4)

Tngonaal

AsO à. 36 H rO

Dit zeeÍ zeldzame minoraal is ook dóor ons gevonden
als zeer dunne pseudohexagonale plaatjes waaÍvan het
geheel een mooi rozetje vormt. De grootte van het
rozetje kan geschat woÍden op ongeveer 0,15 mm. De
kristalletjes hêbben een smaragdgroene tot intens

blauwe kleur. zelfs lurkooisblauw behooí

tot
is

mogelijkheden. KenmeÍkend bij chalcophylli€t
parelmoerglans. Als belangÍÍkste begeleiders veÍmelden we cupriet en gips.

de
de

4.7, Fosíalen en ersenalen

38

Fe(POl.8HrO

Vivianiet

Monoklien

Volgens ons mag dit mineraalals zeldzaam worden bestempeld.
gevonden met mooie lichtblauwe
Slechts één slak
vivianietkristallen met de typische openwaaieÍende boekvorm.
Het voozichtig openbreken van deze slak leverde uiteindelijk vier
doosjes op, genoeg om je te laten walerlanden.
Andere vivianietvondstsn bestaan als matte blauwe overkorsling,
meestal in de nabíheid van goethiet. In deze vorm is hel slechts
lweemaal door ons gevondên. Slechls éón stukie bestaat uit een
groepje van intens blauwgekleurde krislalletjes.

is

4,8. Dè kleinê waaglekêns

Volgens onze persoonlÍke mêning (we kunnen verkeerd zijn) zÍn de volgende mineralen
ook dooí ons gevonden. Spijtig genoeg hebben we geen vergelikingsmaleÍiaal ier onzer
beschikking, en moeten we voorlgaan op ons visueel waarnemen.

39

Chalcopyiet

CuFe52

Tetragonaal

Dit mineraal is door ons slechts éénmaal gevonden op 19 mei 1997. Chalcopyriel van
deze vindDlaats is lot nu toe niet in de literatuur beschreven.
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40

Hydrocerussiet

Pb3(coz),(oH)z

Trigonaal

Veef van de onbekende mineralen met de beschÍíving "zeer dunne rechthoekige
plaatuormige kista etjes met een uitgesprcken parelmoerglans" mogen volgens ons de
benaming van hydrocerussiet dragen.
De specimens die wij hieronder geklasseerd hebben zijn:
Zeshoekig, melkwit, geen duidelijke streping en altijd in de onmiddelijke nabijheid van
cerussret.
Kleurloos doozichtig dun hexagonaal kÍislal gegroeid tussen serpieriet. ook hier een
onmiddelijke aanwezigheid van cerussiet.
Zeer dunne zeshoekige dootz ichtige plaatjes.

-

41

Lepidocrociet

rFe3to(oH)

Oihorhombtsch

Dit specimen waarvan de vondst dateeÍt van 6.iuli 1997 zat sinds die tijd geklasseerd
onder goethiet. Het zat hier echter als een vreemde eend in de bN omdat de kleur totaal
verschillend was van de andere specimen. De kleur van deze zeshoekige in rozetlen
gegroepeerde kristallen kan best omschÍeven worden als rood bruin mica-achtig en zeer
slerk glanzend. Een begeleider is gips. Ons bazerend op de voordracht en het boek van
Piet Gelaude et al. over de slakkenmineralen van Lavrion denken we dat het om
lepidocÍociet gaat.

42

Vraagteken

Twee specimens die voldoen aan de hierbijgaande kristaltekening
behoren sinds oktober tot de vezameling. De lwee glasheldere,
kleuÍloze kristallen zijn perÍect gevormd en veíonen geen
lengtestreping. In de mij beschikbare dokumenlatie is geen
anglesiet terug te vinden met een piramidale beëindiging zodal
ook dit vrij veel voorkomend mineraal is uit te sluiten. Heeft nog
iemand zoiets in zijn vezameling, en is dit reeds ondezocht ?

43

Menie

Pb'?*rPb4'o4

Tetragonaal

In één slakholte vonden we enkele kleine Íode matte bolvormige aggregaatjes. Volgens
ons is litharge en zeker cuprlet uit te sluiten. Herman, die dit mineÍaal in zÍn verzameUng
heeft van andere vindplaatsen ziel in dil specimen voldoende vergelijkingen om hier het
etiketje menie aan vast te pinnen. Het vermoedên wordt nog versterkt na vergelijking met
een Íoto uil het boek van Piel Gelaude et al. over de slakkenmineralen van Lavrion.

44

Cu -

Al sulfaat

Johan Maertens was zo geÍasineerd door enkele van onze vondsten dat hÍ nog net voor
2ijn vertrek naar Amerika de moeite wou doen om deze te onderzoeken aan oe
universiteit. Jammer genoeg ging hel toestel stuk, wat voor hem een grote ontgoocheling
was. Gelukkige hadden we loch enkêle resultaten.
Het specimen waaÍ het hier over gaat bestaat uit donker blauwe bolletjes, opgebouuid uit
zeer ÍÍne plaatjes die wanordeluk zÍn gegroepeerd. We hadden het reeds geklasseerd
onder rosasiet en smithsoniet maar we voelden ons er niet gerust bij.
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De analyse met X-stralen elektronen dispeÍsie loonde aan dat het om een Cu, Al sulfaal
gaat.

4,9. Relictisch oí industÍiëel materiaal

49

Relictisch of industiëel Mateiaal

Omwille van de volledigheid hebben we enkele stukjes van industriêel ggkristalliseerd
materiaal in onze verzameling opgenomen. De kÍislallen variêren van grÍsachtige
naalden tot zwart balk- en kubusvormige kristallen, zelís driehoekige kristalletjes komen
vooÍ,

50

Bismuthiet

Op een gegeven ogenblik liet llse ons een stukje bismuthiet zien dal zt destijds gekocht
had op een beurs, en zei ons "dit lijkt wel op iets dat ík gevonden heb in Sclaigneaux !".
Na vergelijking moesten wt haar gelík geven en sindsdien h€bben we ook enkele
stukjes van dit relictisch materiaal dat onslaan is door overvgrhitting, maar toch zo mooi
kan glanzen in onze verzameling opgenomen.

4,10,

Onbekendezinksutíaten

Zie hiervoor het artikelvan Nautilus lnío en de referenties.

52 Zeer dunne zeshoekige plaatvormige kistalletjes met een

uitgesproken

parelmoergtans_

Ook het mineraal met deze beschrijving komt voor in onze vezameling. Op dit mooi
zeshoekig krlstalletje mel een grootle van ca.0,25 mm. is geen streping waameembaar.

53

Glasheldere lat- tot balkvormige prisma's met soms een hexagonaal prísmalichaam.

Slechts een stukje van dit mineraal bevindt zich in onze vezameling, begeleid door
melkwitte en glasheldere hexagonale plaatjes- Oranjegele aggrêgaatjes, soms
bolvormig, soms haaNormig behoÍen eveneens tot de begeleideÍs. Een andere
begeleider bestaat uit bruine bolletjes, mel een zwarte verkleuÍing. ls dil een
duivelsstukje...I

54

Dunne of diktafelíge hexagonale kistalen, helder of matwit.

Tol onze vraagtekens behoren ook melkwitte hexagonale plaaijes niet gÍot€r dan 0,'l
mm- We durven deze specimen hierondeÍ te klasseren omdat deze plaatjes sleeds
vergezeld zín van zinkmineralen- Een tweede specimen woÍdt begeleid door
parelmoerglanzende bolletjes opgebouwd uit zeer kleine plaaljês.

55

Heldere latvormíge kistallen met een dakvormíge beéindiging.

Zeker één mineraal bevindl zich in onze vezameling dal beanlwoordt aan bovenstaande
omschrijving. Het kÍistalletje is ongeveer 0,2 mm.groot. BÍ nader inzien bleek het om gips
te gaan.
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56

1

.

Da groae waagtekêns

Zwade bolletjes

Regelmatig vonden we slakken die rÍkelijk voozien waÍen van pekzwarte sterk
glanzende bolletjes : soms waÍen deze samengekit tot ingewikkelde konkrelle's. Herman
denkt dal het goethiet is. Heeft hí gelÍk ?

57

'Fopsteentjes'

Als grap hebben we enkele slakken in de vezameling opgenomen die bestaan uit holle,
meestal witte bolleljes. Wt noemen deze luchtbellen ! Wie durft hier een andere naam
aan geven ?

58.1
58.2

OÍanie staafjes opgebouwd uit bolletjes en driehoekige aggregaaljes, begeleid
door mooie massicot, beudantiet, anglesiet en gips.
Olijf- lot donkergÍoene bolletjes opgebouwd uit latjes met Íechte tot dakvormige
beëindiging. Mochten we het aan de duivel kunnen vragen, we zouden het niet

58.3
58.4

Gsle bol met een doormeter van ongeveer 0,5 mm, matglanzend vergezeld van
brochantiêt en linariet. Zou het calciel kunnen zijn ?
Grijsgele schoofvormige kristallen opgebouwd uit opeengekitte latjes.
58.5 Een volgend specimen werd door ons eerst benoemd als chalcotrichiet,
een haarvormige cuprielvariëleit. Later bleek echleÍ dat het om roodbruin
gekleurd€ minuscule gipsnaaldjes ging. Het specimen bestaat uit uiterst fijne
naalden waarvan de langste 2,5 mm lang is. De doormeter kan geschat worden
op ongeveer 0,001 mm en ze zÍn vergroeid met gÍotere gipsnaalden. Hoe zulke
mineralen het breken van de grotere stukken overleven is voor ons een groot
vraagteken, en een uildaging om terug te gaan naar deze vindplaats. Ook hier
werd de mikroskoop door Herman gedurende geruime tijd opgeëist en werden
de mineraalgoden aangesproken.
Een slukje dat we geklasseerd hadden onder
galeniet werd ook goed genoeg bevonden voor een
folo. Bij het doorbladeren van "Les minéÍaux de
Belgique" viel de hierbtgaande figuur van ?a/êre
tricotée" (mlin persoonlike veÍtaling: inééngeweven
galeniet) op die op de kleur na op onze vondst lÍkl.
Later bleek dat het om het (eveneens kubische)
metallische koper ging.

58.6

5A.7

na|aten.

Op een volgende slak is een holte bezet met
lichtgele zeshoekige plaatjes diê zo dicht

ineengedrongen zijn dat ze bolletjes vormen. Deze
parelmoeÍglans.
Begeleidende mineralen zijn o.a. chalcophylliet, zwarte retictische naaldjes ? en
melkwilte hexagonale plaaljes.
Een punt van gÍote diskussie tussen ons is een slakholte met daarin lichtblauwe
doorschijnendê opeengestapelde kristallen met daarnaasl bolletjes van dezelÍde
kleur. Volgens Herman is dit rosasiet, volgens mÍ smithsoniet temeer omdat de
kristalletjes nier- tot druiventrosvormig zijn en een glasglans hebben.
Een volgend vraagteken : donkergroene dooÍschijnende hexagonale plaàtjes
met een vetglans. Door de opeenstapeling vormt dit geheel een rozet.

aggregaatjes veíonen

58.8
58.9
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58.10
58.11

6.

Een heldeÍ wit amorf pijlvormig kÍistal.
Begeleidende mineralen: lepidocrociel en gips.
In één stukje vonden we de volgende rariteiten : serpieriet op een bol (aragoniet
?), een heldere glasachtige bol bestaande uit staafjes met een hexagonale
beëindiging, lichtblauw gekleurd, gips met een dakpan-b€ëindiging, en een
donkerbruin aggrêgaat. Dit siukje heeft zeker nog verschillende verrassingen in
petlo en zal wellichl nog etlelijke malen bekêk€n woÍden en voor discussie
zorgen.

Tenstolíe...

We weten dat in oorsprong de "plaalselijke mineralen" verwerkt zÍn en de slakken
daarvan gestort zijn op de plaats die wij kennen als Sclaigneaux.
Waar komen deze slakken vandaan ? Wti veÍmoeden van de oude lood- en zinkmijnên
te Andonne. Niet ver van deze oude miinen zou wel eens de onbekende smeltoven
kunnen gestaan hebben. Wanneer we de oude stafkaaÍlen besluderen lÍkt dit wel
aannemelijk. Kan iemand ons vermoeden bevestigen ? Na de uitputting van deze mijnen
is er materiaal aangevoerd uit het buitenland. Weet iemand van waar ? KoÍtom, alle
verdere informatie is welkom.
VVÍ doen bÍ deze levens een oproep aan coilega vêzamelaars om onze vezameling
door ruilen veÍder aan te vullen. De aandachtige lezer zal gemeÍkt hebben dat êÍ nog
verschillende specimens ontbreken of waar we geen met zekerheid geiidentificeerd
stukje hebben, zoals bv. eltringiet, cheniet en smithsoniet.
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