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mka-kalender
Vrijdag 2 maart 2001
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Jobin-'t-Goor, om 20.30 h.

Ko Jansen over
"De Miguel Vacas mijn, Portugal"
Van Ko weten we dat hij ons op zijn typische manier steeds weer aangenaam weet te verrassen
met wijze woorden en prachtige plaatjes. Onze noorderbuur neemt ons deze avond mee naar een
vindplaats die niet zwart maar groen ziet van de mineralen. In Lapis spreekt men van de beste
Europese vindplaats voor libetheniet-kristallen en dat is zeker niet overdreven ! Maar er is meer,
veel meer, fluisterde Ko me in het oor... De Miguel Vacas mijn ligt in de buurt van Vila Viçosa, bij
Estremoz, Alentejo provincie, Zuid-Portugal.
En... vanaf 20.00 h in de keuken : vergadering van de werkgroep micromounts, met als onderwerp: BLATON. Meer informatie verder in dit nummer onder de rubriek MKA-nieuws.

Vrijdag 9 maart 2001
Maandelijkse vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
vervoer : tram 2 of 4.
19.30 h

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privéekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal natrojarosiet-kristallen
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h

Eddy Van Der Meersche met
"Geologische reisindrukken van Hawaii"
De kwaliteiten van Eddy als spreker zijn ondertussen zo gekend in binnen- en buitenland, dat hij
zich afvroeg wanneer hij eens niet over mineralen moest komen spreken op een clubavond !
Uiteraard namen we deze uitdaging aan, op voorwaarde dat hij zijn best zou doen... Enfin, met
Hawaii als uiterst exotische bestemming, doordrongen van vulkanisme en andere (geologische)
hoogtepunten gaat natuurlijk iedereen voor de bijl ! Het resultaat moet gezien worden en is in het
Gents met één woord samen te vatten: "Jawadde!".

Titelpagina
Apophylliet-kristal van Poona, India. Foto en verzameling Axel Emmermann.
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Zaterdag 10 maart 2001
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Onderwerp : granaten
Granaat is de naam die men geeft aan een groep mineralen waartoe o.a. de species almandien,
pyroop, spessartien, grossulaar behoren. Al deze silikaatmineralen hebben een vergelijkbare
kristalstructuur. Het complexe aan de granaatgroep is de vorming van mengkristallen tussen de
hoger genoemde species. Tussen sommige granaten is haast volledige mengkristalvorming
mogelijk (bv. tussen pyroop, almandien en spessartien), terwijl tussen andere slechts beperkte
vervanging van de kationen kan optreden. Deze mengkristalvorming maakt het determineren van
granaten voor de gemmoloog tot een boeiende aangelegenheid. Erwin Aelbrecht heeft zich in de
granatengroep verdiept en wil ons op deze vergadering graag wat van zijn kennis meedelen.

5-6 mei

B ANTWERPEN. MINERANT 2001.
Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat, bij de Meir)
Toegang gratis, van 10 tot 18 h.
Info : De heer A. VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21,
B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211.
E-mail :
mka@minerant.org
URL :
http://www.minerant.org/
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Personalia
Op 12 januari 2001 overleed in de leeftijd van 81 jaar Mevrouw Maria Wartel,
levensgezellin van ons medelid François Verhallen. Langs deze weg bieden wij François
onze deelneming aan. Wij wensen hem veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.

E-mail lijst voor fossielenliefhebbers
Stenenliefhebbers van wie de belangstelling ook uitgaat naar fossielen, moeten weten dat
er een Nederlandstalige discussielijst is waar geologie en fossielen centraal staan. U kan
zich gratis aanmelden door een blanco (lege) e-mail te sturen naar het volgende adres:
<tellus_list-subscribe@egroups.com>
Berichten naar de lijst sturen kan door te e-mailen naar:
<tellus_list@egroups.com>
Alle berichten worden ook gearchiveerd en zijn te lezen op volgend webadres:
http://www.egroups.com/group/tellus_list

Werkgroep micromounts
De werkgroep micromounts organiseert op vrijdag 2 maart 2001 een avondje Blaton
(België). Alle aspecten van deze vindplaats komen aan bod. Iedereen die deze plaats en
zijn mineralen kent, of wie vragen heeft over deze vindplaats is meer dan welkom.
Heb je specimens waar je geen raad mee weet mag je deze gerust voorleggen. Indien
mogelijk vragen we om uw eigen microscoop mee te brengen.
Deze avond gaat door vanaf 20.00 h in de keuken van Kultuurcentrum Reynaert in SintJob. Wie meer informatie wenst over deze werkgroep kan terecht bij de initiatiefnemers
Richard De Nul, Herman Reynders en Victor Swan.
Om de drie maanden zal een activiteit georganiseerd worden. Tijdens de MMvergaderingen zal een thema-mineraal of een vindplaats behandeld worden. Mineralen
ruilen kan, verkopen niet. Voorlopig vinden we op de planning voor 2001 :






Vrijdag 2 maart 2001 : MM-avond over Blaton, België.
Zaterdag 12 mei 2001 : verzameltocht, vermoedelijk naar Rancennes
Vrijdag 7 september 2001 : MM-avond over Nickenich, Eifel, Duitsland
Zaterdag 29 september 2001 : verzameltocht, vermoedelijk naar Limburgse
steenkoolmijnen, eventueel gezamenlijk met zusterverenigingen.
Vrijdag 7 december 2001 : MM-avond over fluoriet
[Richard De Nul]
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Waarom micromounts verzamelen ?
Herman Reynders uit Brecht verzamelt mineralen sinds 1973, en is van bij het begin bezig
geweest met micromineralen. Hij heeft de voor- en nadelen van het verzamelen van
micromineralen als volgt samengevat.
Eerst de voordelen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In elke groeve kan men micromineralen vinden, dikwijls overtreffen zij de
handstukken in zuiverheid, in vorm en kleur en zorgen zij voor onverwachte vondsten
van nevenmineralen die bij handstukken dikwijls over het hoofd worden gezien.
Als we weten dat er in groeven veel meer micromineralen te vinden zijn, dan is het
maar logisch dat wij als verzamelaars veel meer aan onze trekken komen dan de
collega’s.
Op bijna elk stuk dat we vinden zitten meerdere mineralen, in alle mogelijke
associaties, vormen en kleuren.
Mineralen die men niet meteen kan determineren op vorm of kleur kan men dikwijls
na lange tijd toch nog plaatsen omdat iemand over die groeve een studie heeft
gemaakt, en dat levert dan vaak plezierige verrassingen op.
Men heeft niet zo heel veel plaats nodig om zijn verzameling op te bergen, geen dure
kasten en niet veel werk om die kasten zuiver te houden, iets dat zeer voorzichtig
moet gebeuren om niets te beschadigen.
Onze mineralen zijn op zich goed beschermd omdat zij in doosjes worden
opgeborgen, die het mineraal stof- en vochtvrij houden.
Als we ons toch eens een mineraal willen of moeten aanschaffen, omdat bv. de
vindplaats niet meer toegankelijk is, is de aankoopprijs altijd veel lager, of men kan
makkelijker ruilen.
Men hoeft de mineralen niet noodzakelijk individueel in doosjes te monteren. Een
sigarenkistje dat men indeelt in vakjes met stroken karton kan evengoed dienst doen,
alleen de etikettering is dan soms wat moeilijker.

en dan de nadelen :
1.

2.
3.

Men moet in eerste instantie zorgen voor een goede binokulair of microscoop. Een
niet onbelangrijke aankoop, want men moet rekenen op een uitgave tussen 12000 en
40 000 BEF, maar daartegenover staat dat men dat toestel dan ook voor het leven
heeft.
Men moet doosjes aankopen, wat echter niet al te duur is. Doosjes zijn er in veel
verschillende maten en uitvoeringen, aangepast voor elk formaat.
Als we de vondsten in doosjes willen bewaren moeten we de stukjes formatteren in
functie van het doosje dat we willen gebruiken, en dat is niet altijd zo eenvoudig.
Soms gebeurt het dat de vondst verloren gaat, doordat het verkeerd splijt of breekt,
maar met handstukken komt dat nog veel meer voor.

U ziet dat er meer voordelen dan nadelen zijn bij verzamelen van micromineralen. We
hopen dan ook dat heel wat leden zich zullen aangetrokken voelen tot de activiteiten van
deze nieuwe werkgroep.
[Herman Reynders]
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beurzen en tentoonstellingen
Beurzen vóór 10/3/2001: raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op pp. 32-33.







Tot 31/3

B

SAINT-GERARD. Abbaye Saint-Gérard de Brogne.
Tentoonstelling "L'arc-en-ciel des minéraux"
Di-vr 11.30-16.30 h, za-zo 11.30-18.00 h.
Info : tel 071 797070 - fax 071 797079 - <infos@brogne.be> - http://www.brogne.be
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HEITERSHEIM. Schulzentrum. Beurs (M)/ Tentoonstelling : Fluoriet.
REINHEIM/ODW. Hofgut der Stadt. 12-17 h. Ruil-beurs.
GRIGNY (69). Centre E. Brenot. Beurs (M-F), tentoonstelling over "Water".
ARLON. Hall Polyvalent (tegenover Maison de la Culture). 14-18/10-18 h. Beurs(M-F).
WELS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F).
WITTELSHEIM (68). Stocamine. Beurs ; bezoek aan een (ondergrondse) zoutmijn.
YORK. Racecourse York. 10-17 h. Beurs.
BREDA. Partycentrum "De Heerbaan". 10-17 h. Beurs.
BRAUNSCHWEIG-WOLFENBÜTTEL. Lindenhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
PORTA WESTFALICA. Museum für Bergbau, Rintelner Str. 396. 10.30-17 h. Beurs.
ST PÖLTEN. AK-Haus (bij station). 9-17 h. Beurs.
LA UNION, MURCIA. Antiguo Mercado Publico, Plaza de Joaquin Costa. 10-14 en 1721.30 h. Beurs (M-F).
BOLOGNA. Palazzo dei Congressi, Piazza della Costituzione 4/4. 8.30-19.30 h.
Beurs.http://www.bolognamineralshow.com/ <bomineralshow@asianet.it>
PARIS. Hôtel Sofitel, 17 Bd. Saint-Jacques. Beurs.
PARDUBICE. Dum Kulturny Dukla. 7-15 h. Beurs (M).
ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsingel 5. Beurs (M-F-J-E). 10-17 h.
Zie advertentie.
ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs.
AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule. Beurs. 12-17.30/10-17 h.
BADEN/WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstr. 40. Beurs; tent. "China".10-17 h.
http://www.intermineralia.at/ <heinz.soucek@aon.at>
KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum-Rathaus. 11-18 h. Beurs (E).
MISKOLC. Universiteit. Beurs ; tent. "Rudabanya".
http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/asvanyb/ <asborze@gold-uni-miskolc.hu>
SCHWEINFURT. Stadthalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-F).
ECHTERDINGEN. Filderhalle. Beurs (enkel fossielen)
VAL-D'AURON/BOURGES (18). Collège Jean Renoir, rue des Fileuses. Beurs (M).
DUISBURG. Mercatorhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
FULDA/PETERSBERG. Propsteihaus. 10-17 h. Beurs (M-F).
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GENT. Beurs van Nautilus. Kon. Atheneum, Voskenslaan. 10-18 h.
Info : De heer J. Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge
Tel. 050 356985. <nautilusbeurs@yahoo.com>
ARNHEM. Musis Sacrum, Koningsplein 12. 10-17 h. Beurs.
HORMERSDORF. Jeugdherberg. Ruildag agaatverzamelaars. 9-17 h.
KÖTZTING. Haus des Gastes, Herrenstr. 10. 10-17 h. Beurs (M-F).
<herbst@frg.baynet.de>
MARKTLEUTHEN. Stadthalle. 9-17 h. Beurs ; tent. "Kwarts".
REGENSBURG-NEUTRAUBLING. Stadthalle. 11-18 h. Beurs (M).
ST. JOHANN IM PONGAU. Festsaal. Beurs (M).
OXFORD. Exeter Hall, Oxford Road. 10-16.30 h. Beurs.
BEXLEY HEATH/KENT. Crook Log Sports Center, Brampton road. 10-17 h. Beurs (M).
ERDING. Stadthalle. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F-J-E).
GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. Beurs (M).
KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
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LEINFELDEN-ECHTERDINGEN. Filderhalle. 10-18/11-17 h. Beurs (F).
TAUBERBISCHOFSHEIM. Stadthalle. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>
F
MOULINS (03). Salle des Fêtes, place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny. Beurs (M-F-E).
F
RENNES. Salle "Carré-Sevigné". Beurs.
D
EPPELHEIM. Rhein-Neckarhalle. 9-17 h. Beurs (M).
D
GÄUFELDEN. Bürgerhalle Gäufelden-Tailfingen. 10-18 h. Beurs (M-F).
A
KIRCHBICHL. Restaurant "Strandbad". 9-16 h. Beurs (M-F).
D
NÜNRBERG. Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
SCHWALMTAL (Niederrhein). St. Wolfhelm Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-F).
CH
SPIEZWILER. Restaurant Bären. 10-18 h. Beurs (enkel Zwitserse mineralen).
E
VITORIA, ALAVA. Palacio de Europa, 10.30-14 en 16.30-20.30 h. Beurs.
CZ
BRNO. Kongresove Centrum Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs (M).
GB
CHELTENHAM. Racecourse. 10-17 h. Beurs. <rocksngems@aol.com>.
D
NEUDÖRFL (Wiener Neustadt). Marktgemeinde. Beurs (M).
A
SALZBURG-HALLEIN. Salzberghalle, Salzbergbahn. 12-17/10-16 h. Beurs (M).
<otto.lang@salzburg.co.at> http://www.mineralienmessen.at
F
NANCY (54). Salle des Fêtes Nancy-Gentilly, rue du Rhin. Beurs (M-F-J-E).
CH
LAUSANNE. Palais de Beaulieu, hal 18. Beurs.
A
AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle, Stadionstr. 12. 9)17 h. Beurs (M).
NL
EINDHOVEN. "De Lievendaal", Lievendaalseweg 3. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
Demonstraties sierstenen slijpen.
A
BRAMBERG. Gasthof Senningerbräu. Beurs (M).
A
INNSBRUCK. Volkshaus, Radetzskystr. 47. 9-17 h. Beurs (M).
D
LEIPZICH. Zentralstadion Sportforum, Friedrich-Ebert-Str. 105. 10-16 h. Beurs (M-F-J).
D
LOLLAR (Giessen). Bürgerhaus. 9-17 h. Beurs (M-F).
D
MÜNSTER. Halle Münsterland. Beurs (M).
RO
BUCURESTI. Muzeul Nat. de Istorie Naturala, Soseau Kiseleff 1. 9-18/9-18/9-17 h. Beurs
(M-F-E). <ampgar@bioge.ubbcluj.ro> http://mùypage.goplay.com/ampgar/
GOS SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi Pereulok. Beurs (M-F-J).
<info@gemworld.ru> http://www.gemworld.ru
D
STUTTGART-KILLESBERG. Messegelände. 10-18 h. Beurs (M-F). <krwaietzrometsch@t-online.de> http://www.kristal-galerie.de/messen.html
D
AUE (Sachsen). Kreiskulturhaus, Goethestr. 9-16 h. Beurs (M).
D
KEMPTEN (ALLGÄU). Haus Hochland, Prälat-Götz-Str. 9-17 h. Beurs (M).
CZ
OSTRAVA. Mineralogicke setkani, Ustav Geoniky, Ostrava-Poruba. Beurs (M).
D
SUHL. Philharmonie, Bahnhofstr. 8. 10-17 h. Beurs (M-F-E).
F
BOURG-LES-VALENCE (26). Salle des Sapins, Les Chabaneriers. Ruil-beurs (M).
F
MANDELIEU-LA-NAPOULE/CANNES (06). Palais des Congrès Europa. Beurs.
GB
SUNBURY-ON-THAMES (Middlesex). Kempton Park Racecourse. 10-17 h. Beurs.
<rocksngems@aol.com>.
NL
DEN HAAG. Nederlands Congrescentrum, Churchillplein 10. 10-17 h. Beurs (M-F).
<d.knoester@worldonline.nl> http://www.xs4all.nl/~lapida/
A
SALZBURG. Universiteit (Fak. Naturwissenschaften), Hellbrunner Str. 34. 9-17 h. Beurs.
I
NALS (Süd-Tirol). Haus der Vereine, Dr.-Gregor-Gasser-Str. 10. Beurs (M)
A
EGGENBURG. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F-géén J).
NL
GELEEN. 't Plenkhoes, Bachstraat 2. 10-17 h. Ruil-beurs voor MM.
<jcloutadelsing@hetnet.nl>
D
KASSEL-NIESTETAL. Gemeindezentrum. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
REMCHINGEN-WILFERDINGEN. Kulturhalle. 10-17 h. Beurs (M-F).
D
ROSENHEIM. Kongresszentrum. 11-18 h. Beurs (M).
D
TÜBINGEN-LUSTNAU. Turn-und Festhalle. 9-17 h. Beurs (M-F).
A
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-18/10-17 h. Beurs (M).
F
BOURG-D'OISANS (38). Foyer Municipal, Officce du Tourisme, Quai Girard. Beurs.
D
CREGLINGEN. Stadthalle, Ostermontagsmarkt. 10-18 h. Beurs (M-F-J).
NL
GRONINGEN. Noorderpoort College, Pop Dijkemaweg 88.
NL
ROTTERDAM. Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. Beurs (M-F-J-E).

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Verifieer de gegevens voor u vertrekt !
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mineraal van de maand
natrojarosiet

rik dillen

Natrojarosiet maakt deel uit van de aluniet-groep, met als algemene formule
AB3(OH)6(SO4)2 :
natroaluniet
aluniet
natrojarosiet
jarosiet
ammoniojarosiet
argentojarosiet
hydroniumjarosiet (*)
plumbojarosiet

Na Al3
K Al3
Na Fe3
K Fe3
[NH4] Fe3
Ag Fe3
[H3O] Fe3
Pb Fe6

[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]
[(OH)6(SO4)2]2

(*) oudere benaming : carphosideriet

Voor de niet-scheikundigen : het hydronium-ion [H3O]+ is geen
schrijffout... Kort samengevat komt het hierop neer dat een
waterstofion, H+, in gehydrateerde vorm voorkomt, m.a.w.
gebonden aan een watermolecule : H2O + H+  [H3O]+.
In principe kunnen Na+, K+, (NH4)- e.d. elkaar onbeperkt
isomorf vervangen. Hetzelfde geldt voor Al3+ en Fe3+. In de
praktijk loopt het zo'n vaart niet, want er zijn maar weinig
gevallen met intermediaire samenstelling bekend. Wel is er
van Kopec, Tsjechië een jarosietvariëteit waarin Fe3+ voor de
helft vervangen is door Al3+. Het gaat in dit geval dus om een
intermediair mineraal tussen jarosiet en aluniet.
Jarosiet en natrojarosiet zijn op zicht niet van elkaar te
onderscheiden. Enkel door een analyse kan men (dan wel heel
gemakkelijk) het onderscheid maken. Natrojarosiet is
hexagonaal, en vormt nogal complexe pseudokubische tot
tabulaire kristallen. Vooral in de pseudokubische kristallen is
de hexagonale symmetrie vaak niet gemakkelijk te herkennen.
Soms vormt het mooi glanzende kristalletjes, maar meestal is
het massief, vezelachtig, bijna mica-achtig of zelfs aardachtig,
en dan ook weinig spectaculair.
Natrojarosiet is in poedervorm okerkleurig tot ambergeel,
kristallen zijn vaak donkerbruin. De streekkleur is lichtgeel.
Kristalletjes vertonen soms een mooie glasglans. Er is een
duidelijke splijtingsrichting volgens {0001}, en de breuk is
oneffen tot conchoidaal. De hardheid is ongeveer 3 in de
schaal van Mohs, de densiteit is 2.9 tot 3.3.
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Natrojarosiet is uitgesproken pyro-electrisch (het geraakt dus electrisch opgeladen bij
verwarming).
Jarosiet komt verspreid voor in spleten van ganggesteenten in de oxidatiezone van
sulfidische ertslichamen, waar het gevormd wordt door de interactie van zwavelzuur, dat
ontstaat bij de oxidatie van pyriet met het ganggesteente. Het wordt vaak vergezeld van
goethiet of limoniet. Hoewel (natro)jarosiet wellicht in de buurt van alle sulfidische
ertslichamen voorkomt, is het aantal vindplaatsen van goedgevormde kristallen toch
eerder beperkt.
De type-vindplaats van jarosiet is de Barranco de Jaroso, in de Sierra Almagrera in
Spanje. Jarosiet-kristallen van deze plaats werden vroeger al eens als mineraal van de
maand aangeboden. De naam van het mineraal is trouwens afgeleid van de naam van
deze vindplaats ("Jaroso ravijn"). Natrojarosiet is niet zeldzaam, en wordt o.a. gevonden
in de Soda Springs Valley, Esmeralda County, Nevada, USA; Santa Eulalia, Chihuahua,
Mexico, in Bohemen, Tsjechië, en in Denemarken.
Hydroniumjarosiet komt voor in het Upernivik District, Langø, Groenland, en in de Staszic
mijn, Góry Swiętokrzyskie, Polen. Wellicht komt hydroniumjarosiet veel meer voor dan we
weten, maar het hydronium-ion is analytisch nu eenmaal bv. met de electronenmicrosonde niet aan te tonen, zodat het wellicht vaak over het hoofd gezien wordt.
Analoog wordt trouwens ook het voorkomen van ammoniumjarosiet onderschat.
De specimens die wij u deze keer aanbieden komen van de Palo Verde Mountains, een
ietwat bizarre vindplaats. Het gaat namelijk om een heuvelachtig gebiedje (maximum
hoogte 500 m boven de - vlakbij gelegen - zeespiegel), van een paar vierkante kilometer,
aan de kust te midden van groot Los Angeles in Californië, Verenigde Staten. Wat eens
een prachtig natuurgebied was dreigt nu stilaan opgeslokt te worden door de megagrootstad. In het gebied werden ook een aantal interessante mangaanmineralen
gevonden, o.a. brauniet, sursassiet en todorokiet.
De aangeboden specimens bevatten alle kleine, maar zeer goed gevormde glanzende
kristallen van natrojarosiet.

Een nog ongerept
landschap in de Palos
Verdes Mountains, Los
Angeles, California, USA
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alles heeft zijn prijs
rik dillen
In januari werd een van de spectaculairste privé-mineralencollecties ter wereld, de Freilich-collectie, geveild door het
veilinghuis Sotheby's in New York. Naar aanleiding van dit
gebeuren, dat zowel in de pers als in verzamelaarskringen
bijzonder veel aandacht kreeg, vonden we het gepast wat bedenkingen ter overweging te
geven over de "waarde" van mineraalspecimens. Zoals gebruikelijk is dit niet meer of niet
minder dan de mening van de auteur. Voor details over de veiling in kwestie verwijzen we
overigens naar een ander artikel op p. 64.
De meest voor de hand liggende methode om een verzameling op te bouwen is door
eigenhandig in situ mineralen te gaan zoeken. Deze stukken zijn als zodanig een cadeau
van moeder natuur (alhoewel zij de stukken soms niet gemakkelijk loslaat !). Denk nu
vooral niet dat deze specimens gratis zijn. Wanneer je alle kosten optelt (reis- en
verblijfkosten, materieel, eventueel toegangsgeld voor een betaal-vindplaats, afschrijving
van je ultrasoonbad, stenenbreker enz., mercurochroom en tensoplast, kapotte bril,
verkeersboete voor overdreven snelheid op weg naar de vindplaats...) kom je soms tot de
conclusie dat je zelf gevonden stukken in feite niet zo goedkoop zijn als je wel dacht.
Over werkuren spreken we natuurlijk niet, want wie zelf gaat kappen doet dat meestal
uitsluitend voor het plezier van het zelf ontdekken. Er zijn verzamelaars, en niet van de
minste, die een verzameling nagenoeg uitsluitend op deze manier opbouwen. Al gauw
kom je echter tot de slotsom dat de verscheidenheid van species die je zomaar zelf kunt
vinden, zeker in onze contreien, aan de magere kant is.
In België zal zo'n verzameling rijk zijn aan mooie calcieten, aangevuld met wat lood- en
zinkmineralen van Moresnet, en wat systematische mineralen zoals vantasseliet,
ardenniet, destineziet, ferristrunziet enzovoort. Het wordt ook allemaal hoe langer hoe
moeilijker. In groeven geraak je nauwelijks nog binnen, en het Waalse bosdecreet verwijst
je al gauw naar de lijst van meest gezochte misdadigers als je in een bos de onderkant
van een steen hebt willen bekijken.
De volgende stap is ruilen. Wanneer je een stuk of vijftig vantasselieten hebt gevonden
heb je zeker alle varianten en associaties bij elkaar, en dan ga je, liefst internationaal, je
overtollige stukken ruilen tegen zaken die je tegenpool in zijn/haar achtertuin zelf heeft
kunnen vinden. Dat is dus altijd de in de psychologie zo gegeerde "win-win-situatie", waar
dus beide partijen baat bij hebben.
Het Internet heeft het ruilen enorm doen toenemen, omdat vooraf uitgebreid kan
onderhandeld worden over wat geruild wordt tegen wat. En hoe dat in zijn werk gaat
hangt af van beide partners, en is van geval tot geval verschillend. Wanneer je een
voorraad ardenniet beschikbaar hebt betekent voor de trotse bezitter een stukje meer of
minder niet veel meer. Maar voor de systematische verzamelaar uit Argentinië die nog
nooit een ardennietje gezien heeft betekent het een flinke aanwinst, en hij is dan ook
graag bereid daarvoor een mooi stuk genthelviet af te staan, waarvan hij een heleboel
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specimens zelf gevonden heeft. en hier blijkt al duidelijk dat de "marktwaarde" een heel
relatief begrip is. Als beide verzamelaars voldoende geschikt materiaal hebben waar de
andere op uit is, blijft het in feite volkomen gelijk of je iets dat in jouw ogen 50 BEF waard
is ruilt tegen een stukje dat in de ogen van de andere ook 50 BEF waard is, of dat je
allebei aan je stukje een waarde van 50 000 BEF toekent !
In feite is de (financiële) "waarde" van iets het bedrag dat anderen bereid zijn ervoor te
betalen, en dat is geen absoluut getal. De waarde van mineraalspecimens, maar ook van
speelgoedtreintjes of postzegels wordt natuurlijk in de eerste plaats bepaald door de
zeldzaamheid. Voor oude postzegels is die zeldzaamheid zo goed als vast bepaald : er is
een welbepaald aantal exemplaren bekend van de "Blauwe van Mauritius", en de kans is
erg klein dat plots ergens nog een paar tientallen extra-exemplaren opduiken.
Dat is niet zo in de mineralogie. Rond 1970 werd bv. voor een boleiet-kristal van 5-6 mm
ribbe vlot vele duizenden BEF betaald ; in de jaren 90 was dit hooguit een paar honderd
frank. Tegenwoordig worden ze nog maar zelden aangeboden, en is de prijs wellicht weer
gestegen.
Het aanbod (wereldwijd) is dus een eerste parameter die de prijs mee bepaalt. Creedietkristallen zoals die een paar maanden geleden werden aangeboden aan prijzen die
varieerden van 160 tot 2000 BEF (de hoogste prijs voor stukken van meer dan 10 X 10
cm met prismatische kristallen van enkele centimeter lang) waren tien jaar geleden te
koop voor prijzen die zeker een factor 10 tot zelfs 50 hoger lagen.
Het omgekeerde geldt voor gormaniet : een paar jaar geleden werden ze als mineraal van
de maand aangeboden voor 200 tot een kleine 1000 BEF, tegenwoordig betaal je, voor
zover ze nog te vinden zijn, het vijf- à tienvoudige.
De prijs wordt ook bepaald door de "ontginningskosten". Wanneer je weet dat je voor
gormaniet naar het uiterste noorden van Yukon Territory in Canada moet reizen, wat
enkel in de korte zomer mogelijk is, en ter plaatse een helikopter moet charteren die je
150 kilometer ver afzet en na een week terug oppikt (als ondertussen geen beer je te
pakken heeft gekregen), dan weet je dat dat in de prijzen zal verrekend worden.
De wereldberoemde rhodochrosiet-specimens van de Sweet Home mine, Colorado, zijn
peperduur, in de eerste plaats omdat ze ongelooflijk mooi zijn, maar ook omdat de
eigenaar van de groeve zeer zware investeringen heeft moeten doen om de mijn te
kunnen uitbaten.
Als vroeger in de Alpen een grote rekspleet met kwartskristallen werd ontdekt, werd die
vaak tijdens de winter op een slede naar het dal gebracht, een klus die gerust enkele
dagen kon duren. Tegenwoordig kun je voor zoiets een helikopter charteren. Een paar
jaar geleden kostte dat in Binn (Wallis, Zwitserland) ongeveer 1000 BEF per minuut,
waarbij je voor het oppikken van een vrachtje in de bergen in de buurt een kwartiertje
moest rekenen.
Een anecdote over de invloed van ontginningskosten op de waarde mogen we u niet
onthouden. Toen wij in 1984 van de NASA een échte maansteen in bruikleen kregen voor
tentoonstelling op Minerant, vroegen we aan de ambtenaar van de Amerikaanse
ambassade die ons de koffer kwam overhandigen voor hoeveel frank wij het kleinood
tegen diefstal en brand moesten verzekeren. Het antwoord was nogal laconiek. Hij legde
ons uit dat zo'n maansteen gewoonweg niet verzekerbaar is, omdat de "vervangwaarde"
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Een letterlijk onbetaalbaar steentje :
maanmonster # 61016.116.
Vindplaats : oost-rand van de Plum-krater,
Maan. Verzameling : NASA, USA.

zou neerkomen op een nieuwe missie naar de maan. We hebben hem dan maar niet
verzekerd, maar in een nabijgelegen kluis, Fort Knox waardig, bewaard en een paar
nachtjes onrustig geslapen !
En dan is er natuurlijk ook de vraag, die, zeker wat spectaculaire specimens betreft,
afhangt van de conjunctuur, de mode, de publiciteit enzovoort. Voor een systematisch
mineraal waarvan soms maar een paar specimens bekend zijn, betaal je vaak veel minder
dan voor goede elbaiet-kristallen van Brazilië, waarvan er nochtans duizenden gevonden
zijn.
En, last but not least, spelen parameters als de grootte, schoonheid en perfectie van het
specimen natuurlijk een zeer belangrijke rol. Een elbaiet-kristalletje in suikerdolomiet van
Lengenbach koop je voor een paar honderd frank. De Freilich collectie bevatte een paar
kanjers van elbaiet-kristallen waarvan de duurste geschat werd op minimaal 130 000 USD
(meer dan 5 miljoen BEF).
De prijs die voor spectaculaire zeer grote en daarenboven perfecte specimens
tegenwoordig betaald wordt is astronomisch, omdat de vraag verrassend groot is. Bij
rijkelui is het blijkbaar momenteel erg "in" om nu eens geen Picasso, maar een
schitterend beryl-kristal te kopen. We kunnen veronderstellen dat de meerderheid van
onze lezers iets minder bemiddeld is, en op een totaal andere manier zijn verzameling
opbouwt. De financiële aspecten worden op vele manieren benaderd.
Sommigen bouwen een verzameling op als een soort investering, anderen doen het puur
"voor de lol". Vaak spelen verschillende motieven een rol. Soms wordt met mineralen,
vooral met specimens van wereldklasse, echt gespeculeerd : aankopen, daarna overal
tentoonstellen, en als je alle verzamelaars ter wereld lang genoeg hebt laten watertanden,
verkopen aan de meest hongerige (die de maaltijd kan betalen...).
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Links : een amethystgeode met verkoopprijs 3500 USD
(ongeveer 150 000 BEF).
Rechts : in schril contrast... gratis meenemen !
Beide aanbiedingen werden opgemerkt op de beurs van
Tucson (1997) langsheen de I10... op minder dan 100 m
van elkaar.

Investeerders kopen mooie en relatief grote specimens, met zeer goedgevormde en
onbeschadigde kristallen, die zeer goed met het blote oog genietbaar zijn. Wanneer je er
absoluut zeker van wilt zijn dat je erfgenamen je mineralen vlot tegen een behoorlijke prijs
kunnen verkopen mag je geen microscoop nodig hebben om ze te bekijken.
Sommigen verwerven mineralen op alle mogelijke manieren : zelf zoeken, ruilen, aankopen, verkopen, met een eventueel (meestal zeer tijdelijk) overschot weer nieuwe stukken
aankopen enz. Af en toe het teveel verkopen is een goede methode om de verzameling te
kunnen laten groeien.
Geluk kun je niet kopen zegt men vaak. Met andere woorden, is Joseph A. Freilich met
zijn collectie waarvan 264 van de 433 specimens verkocht werden voor 2 566 100 USD
(ongeveer 100 000 000 BEF) gelukkiger dan iemand die aan een gletsjertong zelf een
kwartskristal van 35 kg vindt en het kilometers ver tot aan zijn auto sleurt ? Ik wil me er
niet over uitspreken.
Nu komen we gevaarlijk dicht bij sociologische en psychologische fenomenen.
Verzamelen is mijns inziens plezieriger dan gewoon bezitten. Het begrip "waarde" kun je
op verschillende manieren interpreteren. Je kunt het (soms) in geld uitdrukken, maar er
bestaat ook nog zoiets als een emotionele waarde, en die twee interpretaties zijn niet
noodzakelijk rechtevenredig met elkaar.
Hoe dan ook, zolang je plezier beleeft aan het opbouwen (of zelfs gewoon hebben) van
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een verzameling is dat prima, hoe je ook je stenen verwerft. Nu we het toch over de
waarde van een verzameling hebben : een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien is
het feit dat een verzameling maar waardevol kan zijn naarmate ze goed gedocumenteerd
is. Bij een postzegelverzameling ligt dat helemaal anders : de "vindplaats" staat er
gewoon op afgedrukt, en je kunt ze gewoon visueel vergelijken met afbeeldingen in
catalogussen.
Mineraalspecimens waarvan noch de identificatie, noch de vindplaats bekend is zijn
nagenoeg waardeloos. We kunnen er dan ook niet genoeg op aandringen om alle
specimens in je collectie op een geborgde manier te identificeren. Dit houdt in dat je op
elk specimen ten minste onafscheidelijk een eenduidige referentie aanbrengt naar een
steekkaart en/of databank.
Ook voor uw brandverzekeringspolis (en de fiscus : erfenisrechten !) heeft uw verzameling
een waarde, en die wordt echt wel in een bedrag uitgedrukt. Die waarde moet je beslist
expliciet met uw verzekeringsmaatschappij overeenkomen, omdat je anders het risico
loopt op een minieme vergoeding bij brand of diefstal met inbraak. Anderzijds zullen je
erfgenamen eventueel zeer hoge erfenisrechten moeten betalen wanneer de waarde van
de verzameling voor de verzekering sterk overschat is.
Dat men hetzelfde bedrag gebruikt voor twee totaal verschillende doeleinden is op zich
onrechtvaardig. Een brandverzekering moet je toelaten onmiddellijk een nieuwe
evenwaardige verzameling aan te kopen. Dat zou factoren meer kosten dan je
oorspronkelijke uitgaven, want je hebt alles opgebouwd op basis van vele jaren
"gelegenheidskoopjes" en eindeloos vergelijken, wikken en wegen. De fiscus neemt
hetzelfde bedrag als realistische verkoopwaarde. Dat is dan weer heel erg overdreven,
want een grote collectie geraak je niet zomaar kwijt, tenzij aan een dumpprijs.
Tot slot nog wat goede raad voor je "dagdagelijkse" aankopen, bv. op Minerant.
Eerste gouden raad : kijk en vergelijk, zowel op het vlak van prijs als van kwaliteit. Ook
een kristal van 5 cm groot kun je best even met de loupe bekijken om kleine
beschadigingen e.d. vast te stellen.
Bezoek alle stands vooraleer je begint te kopen. Dit houdt evenwel het risico in dat nét dat
éne stukje dat je wilde hebben ondertussen aan iemand anders verkocht is. In onze
streken is afbieden minder ingeburgerd dan in meer zuiderse landen. Het kan wel voor
een zeer duur specimen of een lot met een aantal stukken. Indien je twijfelt aan de
gegrondheid van een hoge prijs, vraag dan raad bij een meer ervaren collega.
Wees niet boos omdat ten opzichte van vorig jaar plots de prijs van een mineraal (bij
dezelfde verkoper) sterk gedaald of gestegen is : zoveel factoren kunnen daarin een rol
spelen (het aanbod, de koers van sommige
valuta, zoals bv. de USD, enz.) Wanneer de
specimens van een nieuwe vondst op de markt
komen kun je soms beter wat afwachten... er
komt misschien nog veel meer. Je loopt dan
wel het risico dat je achter het net vist omdat
er... helemaal niks meer komt ! In zo'n geval
moet je wat gokken en afgaan op je intuïtie.

Geonieuws 24(3),maart 2001

63

de freilich
verzameling
geveild bij...

herwig pelckmans en rik dillen
Volgens de "U.S. Trust", die in de jaren negentig een onderzoek deed naar de top van de
belastingbetalers, investeert maar liefst 30 % daarvan in verzamelingen van allerlei aard,
waarbij verzamelingen van mineralen en/of fossielen stilaan in opmars zijn. 't Is maar hoe
je 't bekijkt : als je een paar kastelen bezit moet je daar tenslotte ook iets in kunnen
zetten...
Joseph A. Freilich, geboren in 1952, behoort tot die selecte club. Van kindsbeen af
verzamelde hij mineralen. In het beroepsleven werd hij later schatrijk als invoerder van
Aziatische juwelen. In 1992 kocht hij in München een topaaskristal op matrix, afkomstig
van Pakistan, en dat was de start voor de opbouw van zijn "nieuwe" collectie. Na een paar
jaar huurde hij een collectie-manager in, en niet zo maar de eerste de beste ! Het was
Paul Desautels (delsautelsiet, weet je wel...), ex-curator van de afdeling mineralogie van
het Smithsonian Institution in Washington, die zich persoonlijk over de aankopen
ontfermde. Later zette David Wilber dit werk voort, en eind 2000 bestond de collectie uit
ongeveer 500 stukken van wereldklasse.
Verzamelen "met gasten" is overigens niet nieuw : ook Goethe betaalde een personeelslid
om voor hem mineralen te gaan zoeken. Zelf had hij het waarschijnlijk veel te druk met
het schrijven van Faust... Beide heren hebben wellicht het plezierigste deel van het
opbouwen van een verzameling gemist : zich vuil maken tijdens de kaptochten, en zich
bezweet maar dolgelukkig met een eigen spectaculaire vondst terug tot aan de auto
slepen... of op een beurs voor een zacht prijsje nét dat specimen op de kop kunnen tikken
waar je al jarenlang van droomde. Verzamelen met personeel is zoiets als iemand anders
in jouw plaats naar een ski-oord sturen... Geen greintje jaloezie dus, hoor... in tegendeel.
Maar wij zouden in zo'n geval toch liever zélf gaan skiën !
Naast mineralen legde hij zich ook toe op het verzamelen van oude boeken over
wetenschappen. De mineralenverzameling werd zo beroemd dat The Mineralogical
Record er in januari 2000 een extra-dik themanummer aan wijdde, met een artikel van 80
bladzijden, vol adembenemende foto's. In de inleiding stelt Wendel E. Wilson dat, om een
echte "connoisseur" te zijn, een "kenner" dus, je moet beschikken over een aantal gaven :
een diepgaande kennis van mineralogie, esthetiek, economie, geografie en geschiedenis.
In overweging nemende welke verzamelaars hij tot de connoisseurs rekent, menen we dat
hij één niet onbelangrijk detail vergeten is : je moet vooral massa's geld hebben.
De kwaliteit van een verzameling is funktie van welke parameters je tot maatstaf kiest.
64

Geonieuws 24(3),maart 2001

Een zeer verzorgde en met liefde samengestelde verzameling van specimens van 5 X 5
cm kan kwalitatief beter zijn dan één met stukken waarvan de prijs varieert van 50 000 tot
10 000 000 BEF. Weinig verzamelaars van top-specimens kunnen je iets vertellen over de
samenstelling van het mineraal, of zijn relatie met de begeleidende mineralen en de
matrix. Op zich is daar natuurlijk niets mis mee, maar het gaat in dat geval eerder om
kunstverzamelaars met de natuur als auteur van de kunstwerken. Het andere uiterste is
de pure systematiek-verzamelaar, die zijn unieke "uglyiet" met evenveel zorg koestert als
de enkele stukken in zijn collectie die daarenboven ook echt mooi zijn.
Naar het einde van 2000 toe kwam het spectaculaire nieuws : de Freilich-collectie zou in
het wereldberoemde en prestigieuze veilinghuis Sotheby's in New York openbaar
verkocht worden. Hoogst merkwaardig toch, dat iemand die zich een van kindsbeen af
gepassioneerd verzamelaar noemt zonder slag of stoot afstand doet van zijn dierbaarste
bezit ? Uiteraard hebben de laatste weken voor de veiling, die van 10 tot 12 januari 2001
plaatsvond, de wildste geruchten de ronde gedaan over de achtergrond van deze veilingverkoop. Bij gebrek aan zekerheid over de echte waarheid willen we ons hier echter niet
laten verleiden tot het uiten van dergelijke speculaties.
Wel willen we een paar feiten aanhalen die op zijn minst merkwaardig te noemen zijn. The
Mineralogical Record spendeert in januari 2000 een extra-dik nummer aan de Freilich
collectie, nét voor de beurs van Tucson (alwaar Freilich uiteraard een tweetal
tentoonstellingskasten vult), en een klein jaar voor de openbare veiling, die zelf enkele
weken voor Tucson 2001 doorgaat. Op zijn minst een schitterende timing dus.... Als kers
op de taart krijgen tal van verzamelaars eind december "zomaar" een promotiefolder in
hun brievenbus...
Deze prachtige publicitaire folder over de veiling bij Sotheby's werd naar alle MRabonnee's verstuurd vanuit... Tucson (zetel van de Mineralogical Record), en op de
adreslabels staat zelfs het abonneenummer van datzelfde tijdschrift. We kunnen ons dan
ook niet van de indruk ontdoen dat er op zijn zachtst gezegd een serieuze connectie was
tussen Freilich en de Mineralogical Record, en dat er sprake is geweest van een goed
doordachte strategie. De MR heeft het adressenbestand niet doorgegeven of verkocht,
maar hebben het zelf intern gebruikt om de folder naar al hun abonnee's te sturen... veel
subtieler, en met hetzelfde resultaat !
Andere commentatoren vonden het doodnormaal dat de Mineralogical Record zijn
adressenbestand gebruikt voor commerciële doeleinden. Eén ding kunnen we u alvast
beloven : de MKA zal nooit zijn adressenbestand voor commerciële doeleinden laten
gebruiken.
De MR verschafte in het zeer recente januari-februari-nummer tekst en uitleg over de
achtergrond van het verhaal. Rond de tijd dat het Freilich-nummer zou gaan verschijnen
begon Freilich erover te denken om een nieuwe firma op te starten voor het ontwerp en
de productie van juwelen. Om daarvoor geld vrij te maken zou hij de collectie van
mineralen en antiquarische boeken verkopen. Voor de Mineralogical Record was het op
dat ogenblik al te laat om het nummer alsnog te annuleren. En zo komt het dat de Freilich
collectie niet meer bestaat, maar wel de firma Joe Freilich Designs...
Op de veiling werden ongeveer 450 mineraalspecimens aangeboden, met een geschatte
waarde van 1000 tot 300 000 USD (dat is van een goeie 43 000 tot bijna 13 000 000
BEF). De folder vermeldt verder nog dat de specimens "gemiddeld" 20 tot 40 miljoen jaar
oud zijn. D
ie slogan moet indruk maken op het grote publiek, maar raakt natuurlijk
kant noch wal en is daarenboven niet relevant.
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Ook werd een unieke collectie gedrukte antieke boeken geveild, gedateerd van de 15e tot
de 20e eeuw, die de geschiedenis van de wetenschap illustreren, vooral op het gebied
van mineralogie, metallurgie, alchemie/chemie, biologie en astronomie.
Volgens de folder deed vooraf een reizende tentoonstelling van een selectie van het
aanbod Chicago, Los Angeles, San Francisco, Parijs, Londen, München en Keulen aan.
Op de website van Sotheby's stond enkel dat de hoogtepunten van de collecties te
bewonderen waren op vrijdag 8 december in de filialen van Sotheby's in Parijs. We
vragen ons dan ook sterk af of de andere Europese steden wel aangedaan werden.
Het hoeft geen betoog dat het om topkwaliteit ging, hoewel... volgens sommige bronnen
(inclusief de veilingcatalogus) waren er wel wat vakkundig herstelde mineraalspecimens
bij. De catalogus zelf, opgesteld door Justin Caldwell (Books & Manuscripts specialist van
Sotheby's) en David Wilber (mineral consultant bij Sotheby's) zorgde ook voor de nodige
verrassingen. Zo waren de afmetingen van alle specimens slechts uitgedrukt in 2
dimensies (lengte x breedte). Tal van vindplaatsopgaven waren zeer onvolledig of
bevatten flagrante fouten. Sommige loten waren niet eens voorzien van een foto, en tal
van foto's waren zo slecht van kwaliteit dat men zich niet eens een goed beeld kon
vormen van wat er nu eigenlijk onder de (veiling)hamer ging.
Internationale reacties over deze veiling en haar catalogus liepen natuurlijk sterk uiteen.
De grappigste reactie kwam uit Portugal. Een verzamelaar stelde dat de geschatte
bedragen in de folder niet in US dollar, maar in Italiaanse lire uitgedrukt waren. Het
personeelslid van Sotheby's verantwoordelijk voor de fout zou dan ook onmiddellijk
ontslagen zijn ! Voorts waren de specimens niet gevonden in mijnen of groeven, maar
waren zij een rechtstreeks geschenk van God. "En ik kan het weten," schreef de
Portugees, "want ik ben net naar de kerk geweest!"
Hoe dan ook, we konden natuurlijk niet nalaten om voor u een aantal feiten aangaande de
veiling zelf samen te vatten.
Het publiek bestond uit een selectie van mineralenhandelaars, "serieuze" (lees :
bemiddelde) verzamelaars, toeristen en de regelmatige Sotheby's bezoekers. Voor een
veilinglot wordt altijd een minimumprijs bepaald, onder dewelke niet verkocht wordt. Die
werd geschat op ongeveer de helft van de minimum verwachte opbrengst
De verzameling mineralen was opgesplitst in loten (lees "individuele specimens", op
enkele uitzonderingen na). Van de 433 loten werden er uiteindelijk 264 verkocht. De totale
opbrengst voor de mineralen was 2 566 100 USD of ongeveer 110 miljoen BEF. Het
duurste stuk was lot 75, een beryl kristal van Minas Gerais, Brazilië, met een prijskaartje
van 137 750 USD of ongeveer 6 miljoen BEF, wat heel wat minder was dan de geschatte
verkoopprijs (200 000 USD).
Negen specimens werden verkocht voor de minimum-prijs, 720 USD (31 000 BEF). Van
de 264 verkochte specimens haalden 203 niet eens 10 000 USD (een klein half
miljoen...). De top tien specimens samen brachten 802 875 USD (bijna 35 miljoen BEF)
op, zowat een derde dus van de hele veiling. In de volgende tabel geven we een lijstje
van deze top 10 (alle prijzen zijn uitgedrukt in USD).
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Lot #

75 beryl (heliodoor)

verkoopprijs

Vooraf
geschat
minimum

Vooraf
geschat
maximum

137750

200000

250000

48 rhodochrosiet op kwarts

98500

35000

45000

57 zilver op calciet

98500

70000

100000

40 novaceckiet

81250

70000

125000

42 pyriet

75500

45000

50000

34 goud

69750

100000

200000

49 rhodochrosiet op manganiet

69750

100000

200000

13 brazilianiet

64000

90000

100000

24 koper

55375

70000

90000

52500

30000

35000

103 calciet met hematiet-insluitsels

Uit deze tabel blijkt onder meer dat het duurste specimen toch onder de verwachtingen
bleef (-62 650 USD). Het tweede-duurste specimen, een rhodochrosiet van de Sweet
Home mine in Colorado, daarentegen bracht veel meer op dan verwacht (+ 53 500 USD).
Lot 42, pyrietkristallen van Peru, waarover vooraf ontzettend veel commentaar was
geweest in verband met de schrikwekkend hoge verwachte opbrengst, werd verkocht voor
nog veel meer (+ 30 500 USD). In totaal brachten deze tien specimens bijna exact op wat
vooraf als minimumprijs was ingeschat.
Op een andere manier hebben we even bepaald welke specimens nu "het meeste geld"
opbrachten. Een vergelijking tussen de verkoopprijs en de minimum geschatte waarde
geeft een totaal ander beeld van de veiling. Dan zien we dat het mineraalspecimen dat
"het best verkocht" een gips op calciet is van Cavnic, Roemenië, dat zo maar eventjes
365% van zijn geschatte waarde opbracht (23 750 USD). Het gaat hier om lot 51, dat ook
afgebeeld werd in de Min. Rec., Vol. 31, p. 75.
Voor wat de boekenverzameling betreft werden 503 van de 572 loten verkocht voor een
totaal van 10 675 080 USD (of eventjes rond de 460 miljoen BEF !). Gemiddeld werd voor
elk boek meer dan 21000 USD (een klein miljoen dus) betaald. Het duurste werk was een
eerste editie van een werk van Aristoteles in het Grieks, gedrukt in de vijftiende eeuw. Het
bracht 583 250 USD, of ongeveer 25 miljoen BEF op.
50 Boeken werden verkocht voor meer dan 50 000 USD, 26 boeken leverden meer dan
100 000 USD op, en 8 meer dan 200 000 USD. Alle boeken uit de top 10 brachten veel
meer op dan oorspronkelijk minimaal was ingeschat, namelijk bijna 2 miljoen USD.
Bij de eerste tien was o.a. de fameuze Hortus Sanitatis, gedrukt in 1491, en een
exemplaar van "Systema naturae" van Linnaeus, gedrukt in 1735. Dit laatste werk bevat
12 pagina's en werd verkocht voor 401 750 USD, of zo'n anderhalf miljoen BEF per
pagina... Alle boeken die niet verkocht werden (o.a. omdat ze de minimum-prijs niet
haalden) werden na de veiling door één koper opgekocht.
We kunnen natuurlijk geen appelen met peren vergelijken, maar wanneer we beide
veilingen (mineralen t.o.v. boeken) naast elkaar zetten kunnen we toch een paar
merkwaardige conclusies trekken :
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De mineralen haalden 103 % van de minimum vooraf geschatte verkoopprijs, de
boeken 206 %.
Gemiddeld gaf een boekenverzamelaar dubbel zoveel uit voor een boek dan zijn
collega mineralenverzamelaar voor een specimen.
Van de mineralen bleef 40 % onverkocht (wegens te laag bod, of teruggetrokken voor
verkoop), van de boeken 12 %.




Wanneer je een en ander netjes op een rij zet, kom je tot de conclusie dat waarschijnlijk
de meeste niet verkochte specimens oorspronkelijk wel bedoeld waren om verkocht te
worden, maar vlak voor de verkoop werden teruggetrokken.
Wie nog een laatste blik wil werpen op specimens uit de collectie en gegevens over de
veiling kan terecht op de volgende URL : http://www.xlizd.com/
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