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Ñ Linksboven : "Hortus Sanitatis", 1497. Dit boek behandelt
de geneeskrachtige eigenschappen van planten, dieren en
stenen. Het boek omvat meer dan 1000 houtsneden die in dit
exemplaar met de hand zijn ingekleurd. De afbeelding toont
een edelstenenverkoper.
Ò Rechtsboven : Franz Xaver Von Wulfen, "Abhandlung der
Ñ Links : Schmiedel, "Erz Stüffen und Bergarten mit
Farben genau abgebildet", 1753. Dit boek was bedoeld
om mijnwerkers te leren mineralen determineren aan de
hand van de handgekleurde platen. Afbeelding toont
cinnaber (let op het alchemistische symbool voor kwik).

Kärnthnerischen Bleyspate", 1785
Von Wulfen bestudeerde de loodmineralen in Kärnten en beschreef die in een prachtig geïllustreerd boek met 21 met de
hand ingekleurde platen. Later werd het mineraal wulfeniet naar
hem genoemd.

Titelpagina
Wilhelm, "Unterhaltungen aus der Naturgeschichte des Mineralreichs", 1824-1828. Een inleidend werk over mineralogie dat
vooral gezocht is vanwege de 68 handgekleurde afbeeldingen. De afbeelding spreekt tot de verbeelding van iedere mineralenverzamelaar.
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MK
KA-k
kalen
nderr
Vrijd
dag 7 sep
ptemberr 2007
Maande
elijkse vergadering in zaal "De
e drie rozen
n", Kerkstra
aat 45, 's G
Gravenweze
el om
20.00 h.
Etiienne Man
ns
Zwede
en

Vanavon
nd neemt on
nze sympathieke MKA-biibliothecaris ons mee na
aar Zweden. Na een MK
KA-uitstap in 2005
2
was Etiienne immerrs zodanig ge
ebeten door de goudkoo
orts, dat hij besloot om in
n 2006
ook daa
ar zijn gelukk eens te prroberen. En ja hoor, on
ndanks de wilde
w
beesten
n (zie GN 32(5)),
3
slaagde hij er toch in om heel wat van da
at gele meta
aal bij elkaa
ar te pannen
n. Naast de meer
klassieke
e toeristische
e attracties, was een an
nder hoogtep
punt van de reis
r
uiteraard
d een bezoe
ek aan
de storth
hopen van Langban
L
(bijj Filipstad); één van de rijkste mine
eralenvindpla
aatsen ter wereld.
w
Daar wa
as Etienne zó
z van onde
er de invloe
ed, dat hij er
e alvast terrug naar toe
e wil. Niets dat u
tegenhoudt om same
en met hem nog eens te genieten van
n zijn reiservvaringen...

Vrijd
dag 14 se
eptembe
er 2007
Maande
elijkse ve
ergadering in zaal “OP-SINJOOR
RKE” van de
d Vlaamse
e Jeugdherrberg,
Eric Sassselaan 2 te
t Antwerpen (d.i. lang
gs de Singe
el/E17, tusssen uitrit 4 e
en 5). Open
nbaar
vervoerr : tram 2 of 4.
19.00 h
19.30 h

biblioth
heek (open tot
t 20.00 h))
determina
gelegenheid tot transacties,
t
aties, afspra
aken voor privé-excursies,
raadple
egen van de
e bibliothee
ek, uitleendienst of... ge
ewoon een gezellig ba
abbeltje... Deze
D
maand
d worden specimens
s
s van phoe
enicochroiiet van Ariizona
(USA) aangebode
en. Meer details hierove
er vind je ellders in dit n
nummer.

20.15 h
Edd
dy Keppen
ns
Klim
maatsveran
nderingen geologisc
ch bekeke
en

Weerom
m heeft de MKA
M
het geno
oegen om een
e
nieuwe spreker
s
te mogen
m
verwe
elkomen. Pro
of. Dr.
Edward Keppens iss gewoon hoogleraar
h
in
n de geolog
gie aan de VUB en ga
astdocent aa
an de
UGent. Al
A bijna 35 ja
aar houdt hij zich bezig met
m isotopen
ngeochemie, voornamelijkk ivm het pa
aleoklimaat en de reconstru
uctie van hett paleomilieu
u.
De laatsste tijd geeft hij uiteraard
d nogal wat lezingen
l
ove
er onze klima
aatsverande
ering (cfr. Al Gore,
"global warming",
w
brroeikaseffectt). Waren err natuurlijke klimaatsvera
k
anderingen in
n het verlede
en? Is
menselijjke activiteit de oorzaakk van de huiidige opwarm
ming? Wat zijn
z de vooru
uitzichten vo
oor de
(nabije) toekomst? Eddy
E
zal ons vanavond uitleggen hoe
h men dit moet
m
zien in
n een geolog
gische
context. We weten het
h nu al : afw
wezigen zulle
en het zich beklagen !
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Zaterdag 15
1 septe
ember 20
007
gadering va
an de Werk
kgroep Ede
elsteenkun
nde in de za
aal van Vlaa
amse Jeugd
dherberg
Verg
"OP--SINJOORK
KE", Eric Sasselaan 2 te Antwerrpen, van 9.30
9
tot 12.00 h (d.i. langs de
Singel/ E17, tusssen uitrit 4 en 5). Open
nbaar vervo
oer: tram 2 of 4.

Leziing door Erwin
E
Aelb
brecht ove
er
"Beh
handeling
gen van ed
delstenen""
Robijjn en saffiere
en zijn belan
ngrijke edelsttenen op de globale marrkt en sinds llang worden veel van
de ge
edolven kristtallen behand
deld om hun
n kleur en zuiiverheid te verbeteren.
v
W
We bekijken de 2 processe
en die daarvvoor verantwo
oordelijk zijn
n: de oxidatie
etoestand va
an eventueel aanwezig ijz
zer en de
aanw
wezigheid van
n rutielsilk. De
D lezing is een
e presenta
atie met veel figuren en fo
otomateriaal en wordt
afgessloten met ee
en reeks foto
o's van typiscche insluitsells in behande
elde robijnen
n en saffieren
n.

eurzen en tento
oonsttelling
gen
Be
Periiode 23/9
9/2007 - 14/10/20
007
eurzenkalende
er is ook besch
hikbaar via on
nze website ww
ww.minerant.o
org/fairseu.htm
ml
De be
1-2/9 NL DEN HA
AAG. De Uitho
of, Jaap Eden
nweg 10. 10-17 h. Beurs (M
M-F-J-E).
<be
eurzen@mineralennlc.nl> www.minerale
w
ennlc.nl
2/9

BE

SIN
NT-GILLIS-WA
AAS. Gemeen
ntepark (bij gemeentehuis
g
s). 9.30-17.30 h.
Beu
urs (uitsluitend
d fossielen en toebehoren).
Com
mbineerbaar met
m een bezoe
ek aan het mu
useum "Huis van
v de Evolutie
e".
Info
o:
Jo De Wilde,
W
Kluizensse steenweg 6,9000
6
Gent. Tel.
T 09 258854
44 of 0486 05
59803
<jo_de_
_wilde@hotma
ail.com> www
w.paleontologiie.be
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27-30
0/9
28-30
0/9

RU
DE

28/9-1
1/10 JP

BR
RUSSEL. Museum Autoworld, Jubelparrk. 10-18 h. Be
eurs (M-F-J-E
E)
Info
o:
Roger LEEMANS,
L
Fe
elix Delhassestraat 36, 1060
0 Brussel. Tel.. 02 5387130
<leeman
nsroger@hotm
mail.com> ww
ww.cmpb.net
MOSS. Beurs. <mogf@c2i.n
M
net>
P
PEZINOK.
KC Pezinok, Holu
ubyho 42. <jirk
kovitalos@cen
ntrum.sk>
M
MULHOUSE-B
BOURTZWILE
ER. sporthal. 9-19
9
h. Beurs (M).
(
<richardm
m68@wanado
oo.fr>
M
MONTMAGNY
Y (95). Salle de
es fêtes. Beurrs.
W
WIEN.
Längenffeldgasse 13. Beurs (M-J). <zanaschkam
mineralien@a1.net>
W Stadtsaal (bij station). 13-18/10-18
WIL.
1
h. Beurs (M). <hans.altorfer@
<
@sulzer.com>
>
D
DORF
TIROL. Raiffeisensaa
al. 9-19/ 9-17 h.
h Beurs (M).
S
Sommige
bronn
nen vermelde
en als datum voor
v
Dresden verkeerdelijk
v
2
22-23/9 !)
H
HANNOVER.
Hannover-Congress Centru
um. 11-18 h. Beurs
B
(E)
B
BIELEFELD.
S
Stadthalle.
10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E
E).
G
GROSSENLÜD
DER (FULDA)). Bürgerhaus Großenlüder.. 10-17 h.
S
SIEGEN.
Siege
erlandhalle (Hüttensaal). 11-17 h. Beurszz (M), tentoonsstelling "Baryt""
<mineralnst@a
aol.com>
P
PECS.
Cisztercci Rend Nagy Lajos Gimnáz
ziuma, Kuruc u.
u 45. <azurite
e@freemail.hu
u>
w
www.azurite.hu
u
S
SINT-PETERS
SBURG. Muchina Art Schoo
ol, 13 Soljanoi pereulok. <inffo@gemworld
d.ru>
K
KARLSRUHE.
halle Neureut, Rubensstr.21. Beurs (M-J).
Badnerlandh
<zanaschkamin
neralien@a1.n
net>
T
TOKYO.
<tima@ro.bek-koam
me.ne.jp>
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WASQUEHAL/LILLE (59). Salle des Fêtes du centre (Salle Herman). Beurs (M-F).
<delporte.frederic@wanadoo.fr>
BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs (M-F-E). <jc-moreau-robert@wanadoo.fr>
LORIENT (56). Espace Cosmao-Dumanoir. Beurs.
ANTIBES/JUAN-LES-PINS (06). Palais des Congrès, SQuare Sydney Bechet. Beurs.
CLAUSTHAL-ZELLERFELD. Stadthalle. 10-17.30/11-17 h.
WIEN. Stadthalle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M). Tentoonstelling "Bergbau in
Österreich" <stefan.holzer@stefanholzer.org> www.vmoe-wien.at
LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18/10-17 h. Beurs (M-E).
<vesuvian@bluewin.ch>
GENEVE. Palexpo. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F).
DRESDEN. Messe. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-galerie.de>
www.kristall-galerie.de (OPGELET : sommige bronnen vermelden als datum verkeerdelijk
22-23/9 !)
NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <info@frankenboerse.de>
www.frankenboerse.de
PESCARA. IPSIA D.U. Di Marzio, Via Arapietra 112. Beurs (M-F).
<info@associazioneanteo.com> www.abruzzomineralshow.com
ANTWERPEN. Antwerp Expo. 10-16 h. Beurs voor terrarium- en aquariumliefhebbers.
<info@naturaria-fair.be> www.naturaria-fair.be/Nederlands/index_nl.htm
BAD SOODEN-ALLENDORF. Altes Kurhaus, Blauer Saal. 10-17 h. Beurs (M-F-E
HALL/TIROL. Kurhaus. 9-17 h. Beurs (M).
DOMODOSSOLA. Dopolavoro Ferroviario (bij station). 9-17 h. Beurs (M).
INGOLSTADT. Festsaal im Stadttheater. 10-17 h. www.exponaturundtechnik.de
HAMMELBURG. Saaletalhalle am Sportzentrum. 10-17h. Beurs (M-F-J-E)
<mwalter159080534@aol.com>
ESCHWEGE. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <gwagner@web.de>
TORINO. Exhibition Center Lingotto. Op donderdag 14-20 h (enkel "professionals"); 9-20 h.
<info@ageditrice.it> www.ageditrice.it
IDAR-OBERSTEIN. Messehallen Saarring 9a. Vr-zo 9-18/Ma 9-17 h. Beurs (J-E).
<office@intergem.de>
ERFURT. Atrium der Stadtwerke, Magdeburger Allee 34. 9-16 h. Beurs (M).
<eddyvancook@gmx.de>
JABLONEC. Gymnasium, U Balvanu 16. 7.30-14 h. Beurs. <petr.blahout@volny.cz>
ROUEN (76). Halle aux Toiles, place de la Basse Vieille Tour (bij kathedraal). Beurs (M-Fprehistorie). www.salon-mineraux-rouen.com
TOURNEFEUILLE (31). Gymnase Jean Gay. Beurs (M-F-MM). Speciaal thema : "Les
comètes, astéroïdes, météorites" <francoise@geologie-tournefeuille.com>
THIONVILLE (57). Théâtre municipal (zaal Burger). Beurs (M-F), tentoonstelling "Un
dinosaure dans la ville" en "L'évolution de la vie à travers les fossiles" <jp.hitz@orange.fr>
LE CHAMBON FEUGEROLLES (42). Salle Louis Aragon. Ruil-beurs.
TROYES/SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10). Salle polyvalente, Allée du Château des
Cours. Beurs.
CHANIERS (17). Salles Municipales. Beurs.
PERL-BORG. Römische Villa Borg. <galerie-zauberwelt@web.de
WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 14. Beurs (M-E).
<zanaschkamineralien@a1.net>
RIJSWIJK (ZH). Evenementenhal. Beurs 10-17 h. <mineraal@evenementenhalrijswijk.nl>
www.evenementenhalrijswijk.nl
SCANDICCI (FI). Palazzetto dello sport. Beurs (M-F). <gamps@gamps.it> www.gamps.it
VÄSTERÅS. 10-17/ 10-16 h. Västeråshallen på Rocklunda-området norr om E18, afrit 132.
Beurs. <allan.ekbergpunkt.se> www.geonord.org/org/VAGS/show.shtml
DREIEICH. Bürgerhaus Sprendlingen. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <y.r.wag@arcor.de>
www.buergerhaeuser.dreieich.de
ERDING. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). < riamayer@web.de>
ULM. Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
BÜHL. Bürgerhaus, Neuer Markt. 10-18 h. Beurs, tentoonstelling over agaat.
<jogi.hoerth@t-online.de>
HAMELN. Rattenfängerhalle. Beurs (M-F-E). <chris.gornik@t-online.de>
SCHLEMA. Kulturhaus Aktivist. 10-17 h.
WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs.
BRUCK. Eduard-Schwarz-Haus (AK-Saal). 9-17 h. Beurs (M).
LEISSIGEN. Hotel Kreuz. 9-17 h. Beurs (M).
SEVENUM. Sevewaeg-markt. 11-17 h. <h.rayer@planet.nl> www.rayerminerals.com
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EINDHOVEN. Motel Eindhoven "Van der Valk'". 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
BUDAPEST. Nyitott Tér Kht., Almássy tér 6. <almassy@almassy.hu> www.almassy.hu
SOFIA. National Museum "Earth & People". 10-19 h. Beurs (M). <nmzh@abv.bg>
NOVE MESO NA MORAVE. Kulturni dum. Tyrsova ul. 8.30-15.30 h. Beurs.
<vlasta.soldanova@nmnm.cz>
LUGANO. Expo-Halle Pregassona. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
MILTENBERG. Altes Rathaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <r.bast@t-online.de>
hometown.aol.de/olaf1405
BRATISLAVA. Dom kultury Ruzinov, Ruzinovska 28. 9-18 h. Beurs <t.kratochvil@attlas.sk>
SAUMUR-ST-HILAIRE-ST-FLORENT (49). Beurs (M-F-E-J)
L'ARBRESLE (69). Salle des fêtes, Route de Tarbes. Beurs.
TOULON/LA VALETTE (83). Salle des Fêtes Charles Couros, Les Espaluns. Beurs.
SOPRON. ''VAS-VILLA'' Szakközépiskola , Balatonalmádi, Móra Ferenc u. 3. 9-17/ 9-16 h.
Beurs, tentoonstelling ove mineralen uit Nagubörzsöny. <panminhu@gmail.com>
NÆSTVED. Næstved Hallen Rolighedsvej 20.
BREMEN. Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-17 h. Beurs (M-F).
GLEISDORF. Forum Kloster, Franz-Josef-Str. 7. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net>
DOMUSNOVAS (CI). Locali ex-monte granatico, Piazza Matteotti. Beurs (M-F).
DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Straße 30. 10-18 h. Ruil-beurs (M-F).
MANNHEIM-NECKARAU. Volkshochschule am Markt, Friedrichstraße 13a. 9-17 h. Beurs
(M-F).
OELSNITZ. Vogtlandsporthalle. 9-17 h. Beurs (M-F). <steffenpestel@aol.com>
www.vogtlanmineralienboerse.de
ZWICKAU. Ballhaus Neue Welt, Leipziger Straße. 9-16 h. <miner_min@yahoo.de>
BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkampstraße. Beurs (M-F).
NAMUR. Arsenal, Facultés Notre-Dame de la Paix, 11, rue Bruno. 10-18 h. Beurs (M-F-E).
< info@escargotite.be>
'S HERTOGENBOSCH. Centrum "De Helftheuvel". 10-17 h. Beurs (M-F).

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
MM micromounts

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de
redactie van Geonieuws, liefst per e-mail.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2007, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl
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MKA-nieuws
Erratum
Een attente lezer merkte terecht op dat Mg altijd tweewaardig is, met enige verwarring
voor gevolg voor het artikel over vonseniet in het juni-nummer. Daar lees je op p. 141:
In de structuur zijn twee soorten kationen aanwezig :
A = Mg, Fe, Ni (tweewaardig), en
B = Fe, Al, Ti, Mg, Mn (driewaardig)
De laatste regel zou moeten zijn : B = Fe, Al, Ti, Mn (driewaardig) en/of Mg (tweewaardig)

Samenaankoop : "Namibia : Mineralien und Fundstellen"
Etienne Mans

Namibia : Mineralien und Fundstellen / Namibia :
Minerals and Localities
Ludi von Bezing, Rainer Bode en Steffen Jahn
Tweede, volledig vernieuwde uitgave. 2007. Prijs 78
€ (Duitstalige versie) - 89 € (Engelstalige versie)
Recent is een uitzonderlijk boek verschenen over de mineralenrijkdom van Namibië. Met de meeste zorg zijn door
Dr Ludi von Bezing (Vonbezingiet) de vindplaatsen beschreven aan de hand van de laatste 15 jaar ter plaatse
verzamelde gegevens. Verscheidene fotografen hebben
meer dan 1000 mineraal specimens, uit vooraanstaande
verzamelingen van over gans de wereld, prachtig op de
gevoelige plaat (of spreken we van sensor tegenwoordig)
vastgelegd.
Met de vakkundige kennis van de redactie van MineralienWelt en uitgegeven door Bode-Verlag, namen die de bibliotheekbezoeker wel bekend voorkomen, is dit imposante boek tot stand gekomen. Enkele cijfers:
856 blz., groot formaat 24x28 cm, 1700 kleurenfoto’s, vele voor de eerste maal afgedrukt.
Een greep uit de inhoud :
• Voorwoord door de President van Namibië, Hifikepunye Pohamba.
• De vroegere ontdekkers en geologen in Zuidwest-Afrika
• De mensen: mineralogen, geologen en verzamelaars
• Vindplaatsen in Namibië :
9 200 pagina’s over Tsumeb
9 Het Otavibergland van het centrale noorden tot in het noordwesten inclusief het
Damaraland
9 De centrale Namib-Woestijn en de Grote Rand
9 Het Gebied van de Rössing-Bergen
9 Nauchas-Gamsberg-Hakos ten westen en ten zuiden van Rehoboth
9 De vindplaatsen in het midden en zuiden van Namibië
9 De Onganja-Mijn en de kopervindplaatsen in de omgeving
9 Pegmatieten in centraal Namibië
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9 Diamanten
9 Lüderitz
Een groot lexicon van de mineralen van Namibië van A tot Z met inbegrip van de nieuwste ontdekkingen zoals tarbuttiet uit de Skorpion zinkmijn in Zuid-Namibië.

De prijs voor dit prachtwerk is 78 € voor de Duitstalige versie en 89 € voor de Engelstalige versie.
Het volledige bedrag moet bij bestelling betaald worden op bankrekening
441-4618021- 96 (IBAN : BE65 4414 6180 2196, BIC : KREDBEBB)
t.n.v. Mevr. Nicole Van Vooren, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke
met de vermelding "Namibia Duitstalig" of "Namibia Engelstalig"
De inschrijving wordt afgesloten op 15 oktober 2007.
Meer informatie nodig ?
Contacteer Georges Claeys,
Vliegpleinkouter 56,
9030 Gent-Mariakerke
Tel. +32 (0)9 2273210
E-mail
<geonicmineralen@telenet.be>
De boeken kunnen (moeten) afgehaald worden op de maandelijkse
vergadering of bij Georges thuis
(wel op afspraak !). Omwille van
het gewicht wordt het boek niet per
post verstuurd.

Zoekertjes
Vitrinekasten met mineralencollectie te koop. Verschillende uitstalkasten met
verlichting (inclusief een kasje met UV-verlichting, mineralencollectie met meer dan 200
specimens. Spotprijs. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op met Mevr. SluytsMampaey, Zilvermeeuwstraat 63, 2170 Merksem. Tel. 03 6458339
3 goudkleurige draagbare showcases met spiegelende en schuifbare achterwand en
verlichtingsarmatuur. Buitenmaten ongeveer 90 X 45 X 25 cm, op te bergen in zware
beschermkoffer met stalen hoeken. Buitenmaten koffer : 92 X 62 X 20 cm.
Prijs nieuw = 3 X 225 €. Vraagprijs voor een set van 3 exemplaren : 175 €.
Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op met
Herman L. Popeijus, Johann Strausslaan 3, NL-5583 ZA Waalre <h.popeijus@ils.ru.nl>
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21 oktober 2007 : "Schatten op zolder"
Onze traditionele zeolietendag in het najaar wordt vanaf dit jaar uitgebreid tot alle
mineralen. De eerste aflevering van "Schatten op
zolder", op 21 oktober 2007
van 10 tot 17 h, in de grote
zaal van "De drie rozen",
Kerkstraat 45 in 's Gravenwezel, wordt dus in de praktijk een mini-mineralenbeurs
voor en door MKA-leden.
Stands zijn gratis, toegang
ook, maar deelname is
beperkt tot leden van de
MKA.
Alles kan, alles mag : weggeven - ruilen - kopen - verkopen - gewoon tonen... Dit is de
ideale gelegenheid dus om je van dubbels te ontdoen, of om op een voordelige wijze eens
aan iets nieuws te geraken zonder dat je ervoor naar een grote, "echte" beurs moet. Haal
dus je zolder leeg, duik in je kelder, ruim je garage op en haal de dozen met ruilmateriaal
van onder je bed. Voor wie zelf mineralen wil uitstallen: zorg aub voor een tafelkleed of
iets dergelijks als tafelbescherming ! Als je komt en een tafel wil inrichten, graag vooraf
een seintje aan Ineke Van Dyck (tel. 03 8276736 of e-mail
ina.van.dyck@skynet.be.

Minerant 2008
26 en 27 april 2008
Antwerp Expo
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Mineraal van de maand
phoenicochroiet
Rik Dillen
In de meeste mineralenboeken worden de chromaten, net als de molybdaten en wolframaten, zoals met minderheden vaak het geval is, enigszins stiefmoederlijk behandeld als
een aanhangsel ergens bij de sulfaten (en selenaten en telluraten). Er zijn inderdaad
maar een stuk of 17 natuurlijke chromaten bekend :
tarapacaiet
chromatiet
hashemiet
crocoiet
phoenicochroiet
santanaiet
wattersiet
deanesmithiet
edoyleriet
vauqueliniet
fornaciet
molybdofornaciet
iraniet
hemihedriet
embreyiet
cassedanneiet
lopeziet

K2CrO4
CaCrO4
Ba(Cr,S)O4
PbCrO4
Pb2(CrO4)O
9PbO.2PbO2.CrO3
Hg1+4Hg2+Cr6+O6
Hg1+2Hg2+3Cr6+O5S2
Hg2+3Cr6+O4S2
Pb2Cu2+(CrO4)(PO4)(OH)
(Pb,Cu2+)3[(Cr,As)O4]2(OH)
Pb2Cu2+[(As,P)O4][(Mo6+,Cr6+)O4](OH)
Pb10Cu(CrO4)6(SiO4)2(F,OH)2
Pb10Zn(CrO4)6(SiO4)F2
Pb5(CrO4)2(PO4)2H2O
Pb5(VO4)2(CrO4)2H2O
K2Cr2O7

Het gaat stuk voor stuk om chromaten, met het beruchte Cr6+-ion dus. Zoals je al uit de
formule kunt afleiden zijn geen van deze mineralen lieverdjes als het op je gezondheid
aankomt. Sommige van deze verbindingen worden in de literatuur over veiligheid sofort
gebrandmerkt met een zgn. R-zin om "u" tegen te zeggen. Alle verbindingen met zeswaardig chroom, Cr6+ zijn potentieel uiterst giftig en naargelang van de omstandigheden
en de oplosbaarheid kankerverwekkend.
Een "R-zin" (Engels : Risk phrase) is een code die tegenwoordig wereldwijd op chemische
producten moet aangebracht worden die de risico's aangeeft. R45 bvb. betekent dat een
product "kanker kan veroorzaken", R36/37/38 is een product dat irriterend is voor de ogen,
de ademhalingswegen en de huid. De complementaire S-zinnen (Engels : Safety Phrases)
geven de te nemen beschermende maatregelen aan, bvb. S24 = aanraking met de huid vermijden.
Lijsten met de R- en S-zinnen vind je bvb. op www.chem.kuleuven.ac.be/safety/liab13.html

Vooral lopeziet en tarapacaiet zijn uiterst giftig, omdat ze oplosbaar zijn in water. Crocoiet
en phoenicochroiet bijvoorbeeld zijn minder oplosbaar en dus ook minder gevaarlijk, maar
het blijven toch producten waar je niet te veel mee moet rotzooien. Bij mijn weten komt in
de natuur het veel minder gevaarlijke Cr3+ zo goed als niet voor.
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Phoenicochroiet is monoklien, puntgroep 2/m, met als roosterparameters : a = 14.001 Å, b
= 5.675 Å, c = 7.137 Å, β = 115.22° en Z = 4. Het komt bijna uitsluitend voor als dunne
coatings en adertjes in diverse geoxideerde ertstypes. Onder de elektronenmicroscoop,
en zelden onder de optische microscoop kun je soms enkele kristalvlakjes herkennen.
Dan gaat het nog meestal om zeer imperfecte kristalletjes, tabulair volgens {100}. Het
record ligt ergens bij een paar millimeter. Een fatsoenlijke foto is niet beschikbaar, ook
niet in de literatuur.
Fysische eigenschappen :
• splijtbaarheid perfect volgens {-201}
• een beetje flexibel
• hardheid (Mohs) ongeveer 3
• densiteit ongeveer 7.0 g/cm²
Phoenicochroiet is donkerrood tot hyacint-rood. De streepkleur is baksteenrood. Door verwering wordt het soms aan de randen wat geelachtig. De aggregaten vertonen een harstot vetglans.
Dit zeldzame secundaire mineraal komt voor in oxidatiezones van chroomhoudende hydrothermale loodafzettingen, vaak in het gezelschap van andere chromaten, zoals crocoiet, vauqueliniet, fornaciet, hemihedriet en iraniet. Verder wordt het vaak begeleid door pyromorfiet, mimetiet, cerussiet, leadhilliet en galeniet.
Phoenicochroiet werd voor het eerst in de literatuur beschreven in 1839 door E.F. Glockner. De typevindplaats is de Berezovskoye goud-afzetting, Ekaterinburg (Sverdlovsk),
Sverdlovskaya Oblast', Oeral-gebergte, Rusland, waar het voorkomt in het gezelschap
van o.a. vauqueliniet, pyromorfiet, galeniet en crocoiet.
De naam is afgeleid van het Griekse φοίνιος ("foinios", bloedrood) en χρωµα ("chroma",
kleur).
Hoewel het om een vrij zeldzaam mineraal gaat, zijn er toch een hele rits vindplaatsen bekend. Wellicht zijn er nog veel meer vindplaatsen, maar omwille van het feit dat het altijd
samen met andere rode chromaten voorkomt wordt het wellicht vaak niet als zodanig herkend.
•
•

•
•

In Chili komt het voor in de Santa Ana Mine, Oficina Maria Elena, Tocopilla Province,
Antofagasta. Het gaat om een kleine lood-zilver-mijn niet ver van de Maria Elena salpeter-afzetting. Er werden kristalletjes gevonden tot enkele mm groot.
In de Callenberg groeve, Glauchau, Sachsen in Duitsland werd phoenicochroiet gevonden samen met o.a. embreyiet en vauqueliniet, en vooral spectaculaire crocoietkristallen die qua kwaliteit niet moeten onderdoen voor exemplaren van Dundas, Tasmanië. Deze vindplaats en de mineralen die er gevonden werden, werd uitvoerig beschreven door Hanna en Werner Leonhardt (1991). De vindplaats is ondertussen jammer genoeg helemaal onder water gelopen, en nieuwe vondsten zijn dus niet meer te
verwachten.
De Seh-Changi-afzetting in Khorasan, Iran, is niet alleen de type-vindplaats van iraniet, maar heeft ook fornaciet, hemihedriet en phoenicochroiet opgeleverd.
De Preobrazhenskii Mine in de Berezovskoye goudafzetting, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Sverdlovskaya Oblast', Oeralgebergte in Rusland is de typevindplaats voor
phoenicochroiet. Het komt er voor samen met o.a. crocoiet, vauqueliniet en pyromorfiet (Palache et al., 1951)
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In Groot-Brittannië komt het voor in de Hopeful Vein, Leadhills, Leadhills-Wanlockhead District, en Strathclyde, Lanarkshire, Schotland
Zoals je kon verwachten werd phoenicochroiet ook aangetroffen in Dundas, Tasmanië, hoewel minder uitbundig dan je voor het mekka van de crocoiet zou verwachten.

Heel de rest van het verhaal speelt zich af in de Verenigde Staten, met Arizona in de
hoofdrol (en Nevada in een bijrolletje). We vermelden o.a.
• Rat Tail claim, Wickenburg area, Belmont Mts, Maricopa Co., Arizona, waar het voorkomt samen met hemihedriet, wickenburgiet en willemiet
• Moon Anchor Mine (Aggravation Mine; East Vulture Mining Co. Mine), Hummingbird
Spring, Osborn District, Big Horn Mountains, Maricopa Co., Arizona. Dit is een oude
goud- en zilvermijn in de buurt van Tonopah. Nou ja, in de buurt... als je over een stevige 4X4 beschikt en een paar uur om er vanop de grote baan te geraken. Het is wel
een bijzonder interessant gebied, waar tal van zeldzame mineralen werden aangetroffen, o.a. ajoiet, beudantiet, cerussiet, crocoiet, descloiziet, duftiet, fluoriet, galeniet,
hemihedriet, laumontiet, macphersoniet, massicot, mimetiet, menie, shattuckiet vauqueliniet, wickenburgiet en willemiet. Daarenboven is het de typevindplaats van maricopaiet.
• Evening Star Mine (Silver Queen Mine), Tiger Wash, Belmont Mountain, Tonopah, Osborn District, Big Horn Mountains, Maricopa Co., Arizona
• Verschillende groeven en mijnen in het Vulture gebied, Maricopa Co., Arizona, met
o.a. de Blue Jay Mine, de zgn. Chromate mine, de Adobe Wells Claim, de Phoenix mine, de Farley's Collateral Mine en last but not least, de Potter Cramer mine (waarover
verder meer)
• Florence Mine (Florence Lead Silver Mine), Florence, Tortilla Mts, Pinal Co., Arizona,
een multi-metaal-mijn, waar o.a. goud, zilver, koper, lood, molybdeen, chroom en zink
gewonnen werd. Dit is de type-vindplaats voor hemihedriet.
• Samenvloeiingsgebied van de Amazon Wash met de Hassayampa River, Yavapai
Co., Arizona, USA
Op bijna al deze plaatsen komt zowel phoenicochroiet, crocoiet als vauqueliniet voor.
Voor meer details omtrent al deze Arizoniaanse vindplaatsen verwijzen we uiteraard naar
Anthony J.W. et al (1995).
Met de Potter-Cramer mijn in de Vulture Mountains, Maricopa County, Arizona hebben we een
jaar of twee geleden al eens kennis gemaakt door
toedoen van een ander mineraal van de maand,
namelijk wickenburgiet (Dillen, 2005). Het is namelijk de type-vindplaats voor dit mineraal. In de
Potter-Cramer mijn werden o.a. de volgende mineralen aangetroffen : ajoiet, cerussiet, creaseyiet, crocoiet, descloiziet, duftiet, fluoriet, galeniet,
hemihedriet, hydrocerussiet, laumontiet, massicot, mimetiet, menie, phoenicochroiet, shattuckiet, vauqueliniet, willemiet, en wickenburgiet.
Op de vindplaats rust (althans voor de periode
2002-2006) een claim, wat inhoudt dat je er
zonder expliciete toestemming van de claimhouder niet naar mineralen mag gaan zoeken.
Op de aangeboden specimens komen (vooral) de
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volgende mineralen voor : phoenicochroiet (baksteenrood tot donkerrood), hemihedriet
(oranje), mimetiet (geel) en wickenburgiet (wit).
En tot slot nog een fait-divers : phoenicochroiet werd aangetoond in de van mars afkomstige meteoriet EETA 79001 (Treiman, 1999)
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Het virtuele
museum van de
geschiedenis van
de mineralogie
Paul Tambuyser

Agricola, "De Natura Fossilium", 1546
In 1546 verscheen een verzameling van zes werken
van Georgius Agricola. Een van die werken de "De
Natura Fossilium" zorgde ervoor dat Agricola de
bijnaam "vader van de mineralogie" kreeg. In dit boek
breekt hij met de middeleeuwse denkwijzen en hun
ideeën over magische krachten van stenen. Hij
groepeert de door hem gekende mineralen op basis
van hun fysische kenmerken in vier klassen.
In 1556 verscheen zijn bekendste werk "De Re
Metallica", waarin hij een beschrijving geeft van de
toenmalige mijnbouw en metallurgie.

Het gebeurt wel meer met (mineralen)verzamelaars dat ze eens een zijweg inslaan en
zich gaan verdiepen in een of ander deelgebied van hun hobby. Zo gebeurde het met mij
ongeveer twintig jaar geleden. Tijdens een lang weekendje in Maastricht liep ik toevallig
een antiquariaat binnen en daar kwam ik onder de indruk van een mooi exemplaar van
Dodonaeus' Cruydt-boek uit 1608. Het duurde niet al te lang of ik besefte dat er net zoals
dergelijke kruidenboeken ook nog oude mineralenboeken moesten bestaan. Dat werd het
begin van een lange nog steeds durende zoektocht naar "antiquarische mineralogie".
Al lezend in die oude mineralenboeken raakte ik geboeid door de geschiedenis van de mineralogie en de kristallografie. De interesse voor de geschiedenis van die wetenschappen
werd zo groot dat ik ook begon te zoeken naar oude instrumenten, kristalmodellen en
voorwerpen die ooit door mineralogen en kristallografen gebruikt werden. In 1990 kon ik
mijn eerste goniometer verwerven. Ook dat werd het begin van een voortdurend zoeken
naar voorwerpen uit het verleden van de mineralogische wetenschappen. Deze passie
voor oude mineralenboeken, instrumenten en kristalmodellen heeft bij mij zelfs het mineralen verzamelen volledig verdrongen.

Het virtuele museum
Wanneer men mineralen verzamelt en wil bestuderen, dan is er ruim informatie
(tijdschriften, boeken, verenigingen) over dit interessegebied voorhanden. Wanneer men
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zich wil toeleggen op de geschiedenis van de mineralogie, dan ligt dat heel anders. Er zijn
geen verenigingen of tijdschriften die zich daar mee bezighouden en men moet zelf actief
op zoek naar gegevens.
De voorwerpen die de geschiedenis van de mineralogie en de kristallografie illustreren,
zijn verspreid over musea, instituten en privéverzamelingen. Bijgevolg is het niet vanzelfsprekend om een overzicht te krijgen van wat er ooit voor mineralogen is vervaardigd en
door hun gebruikt. Zou het niet prachtig zijn als al deze objecten in één museum samengebracht waren? Fysisch is dat natuurlijk niet haalbaar, maar de ontwikkeling van het internet opent nieuwe mogelijkheden die dit idee kunnen waarmaken. Waarom geen virtueel museum oprichten?
Toen ik begin 2007 met vervroegd pensioen kon gaan en dacht dat ik zeeën van tijd zou
hebben, werd met het virtuele museumproject gestart. Ik vond in Claude Hootelé (een verzamelaar met gelijkaardige belangstelling als ikzelf) een compagnon om aan dit project
mee te werken. De idee was duidelijk; een museum bouwen dat bestaat uit afbeeldingen
en beschrijvingen van objecten en boeken die zich wereldwijd in diverse verzamelingen
bevinden en die, eenmaal geordend, de geschiedenis van de mineralogie illustreren. Voor
alle duidelijkheid is het virtuele museum geen gebouw, maar een website waar alle relevante informatie bij elkaar is gebracht. Om een dergelijk museum te bezoeken hoeft men
zich niet te verplaatsen maar men kan thuis in alle rust de collectie bekijken en bestuderen. Iedereen die iets interessants voor het museum heeft, kan dit inbrengen (via foto's en
beschrijvende teksten) zonder het object te moeten afstaan. Het liefst moeten de voorwerpen van vóór 1912 zijn. Dit jaartal is niet willekeurig gekozen, immers in dat jaar werd
door Max Von Laue de diffractie van röntgenstralen (x-stralen) door kristallen aangetoond.
Deze ontdekking was het begin van een compleet nieuw tijdperk in de geschiedenis van
de mineralogie en de kristallografie.
Het virtuele Museum is nu een feit en het adres is http://www.mineralogy.be/
Momenteel omvat het museum de volgende collecties:
-

oude mineralenboeken (uitgegeven tot 1912)
goniometers
overige instrumenten uit de mineralogie en de kristallografie
kristalmodellen
antieke mineralenlabels met hun bijbehorende specimens

Oude Mineralenboeken
De boekenverzameling zal wellicht het grootste onderdeel van het virtuele museum worden. Sinds de uitvinding van het boekdrukken met behulp van losse letters door Gutenberg (ca. 1450) tot het begin van het röntgendiffractietijdperk (1912) zijn er vele duizenden
boeken op het gebied van de mineralogie en de kristallografie gepubliceerd. In het virtuele
museum trachten we in de eerste plaats afbeeldingen van de belangrijkste werken uit de
geschiedenis van de mineralogie te tonen. We vermelden van ieder boek de informatie
van de titelpagina, de collatie, gegevens betreffende afbeeldingen en mogelijke overige
uitgaven. Omdat we reële exemplaren tonen, beschrijven we ook de band (inclusief foto)
en de herkomst van het betreffende exemplaar (voor zover bekend). Er volgen nu enkele
voorbeelden aan de hand van een super ingekort chronologisch overzicht.
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Caesius, "Mineralogia", 1636.
Caesius was de eerste die de term "mineralogie"
gebruikte. Zijn boek is een encyclopedisch werk,
een compilatie van alles wat hij op het gebied van
mineralen in de bestaande literatuur kon
terugvinden. Het boek is nauwkeurig geïndexeerd
en bevat zulke gedetailleerde referenties naar de
originele werken, dat het een waardevol
hulpmiddel is voor de studie van de vroege werken
op mineralengebied.

Romé de l'Isle, " Essai de Cristallographie", 1772
Romé de l'Isle formuleerde als eerste dat de hoek
tussen de overeenkomstige kristalvlakken van een
mineraal constant is. Deze fundamentele wet uit de
kristallografie kennen wij nu beter als de "wet van
Stensen". In zijn boek beschrijft Romé de l'Isle meer
dan honderd kristalvormen en hij illustreert die aan de
hand van een tiental platen met houtsneden.

Tot ongeveer het midden van de 16de eeuw werden voornamelijk klassieke werken (vb.
Theophrastus, Plinius) en middeleeuwse teksten (lapidaria) gedrukt. Het waren vooral humanisten die de studie van de natuur aanpakten en feiten begonnen te verzamelen op
allerlei gebieden, ook over stenen (vb. Agricola en Gesner). Tevens was de snelle technologische ontwikkeling van de mijnbouw en de metallurgie mede verantwoordelijk voor de
toenemende interesse in de studie van mineralen.
In de 17de eeuw legden rijke kooplieden grote verzamelingen aan van natuurlijke objecten
waaronder ook mineralen. Van sommige van deze rariteitenkabinetten werden prachtige
catalogi gedrukt (denken we maar aan de verzamelingen van Aldrovandus, Moscardo, Imperato). De toenmalige wetenschappers zagen echter in dat gewone voorwerpen uit de
natuur (inclusief mineralen) al even belangrijk waren als al die rariteiten. Ze begonnen met
de beschrijving ervan en deden dat uit eigen waarnemingen zonder te verwijzen naar mythologie of naar de klassieken.
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Willliam Hallows Miller, "A Trea
atise on Crysta
allography", 1839
In dit
d werk besch
hrijft Miller voo
or het eerst zijn
n notatiesyste
eem
voo
or kristalvlakke
en; dit systeem
m dat wij nog ssteeds gebruik
iken,
staat nu bekend onder de benaming "Miller indices". Zijn
nottatie was een enorme verbe
etering in vergelijking met ee
erdere
nottatiemethodes
s zoals die van
n C.S. Weiss e
en van C.F.
Naumann. Op bijijgaande figuu
ur uit zijn boek van 1839 zijn
n de
angeduid met de
d door hem o
ontworpen ind
dices
krisstalvlakken aa
(hkkl).

To
ot het midde
en van de 18de eeuw klasseerde
e men
mineralen op basis van
n hun uiterlijke kenme
erken.
Mineralogen begonnen evenwel in
n te zien dat de
wa
are natuur van
v
minera
alen afhing van hun ch
hemisch
he samens
stelling (bv. Cronstedt)), maar de technie
eken voor chemische
c
a
analyse
stonden nog in
n hun
beginstadium. Tegen he
et einde van de 18de eeuw
we
erd de aanz
zet gegeven
n voor de o
ontwikkeling
g van
de geometris
sche krista
allografie (R
Romé de l'Isle,
Ha
aüy). In diezelfde perio
ode werden
n prachtige boeken met han
ndgekleurde
e platen g
gepubliceerrd en
we
erd zelfs he
et eerste mineralenbo
m
ek met kle
eurendru
uk uitgegev
ven (Gautierr d'Agoty).
Aan het begin van
n de 19de eeuw
e
speellden de natuurhistorische musea
a en hun wetenw
schappe
elijke mede
ewerkers ee
en belangriijke rol in het
h vergare
en van kennis (bijv. Haüy).
H
Ook de universiteitten kregen een steedss prominentere plaats op
o het gebied van de uitoeu
fening van
De toegeno
v wetenscchappelijk onderzoek.
o
omen kenniis in de che
emie en de fysica
f
werd do
oor onderzo
oekers aang
gewend om
m mineralen te determineren en nieuwe class
sificatiesyste
emen te onttwikkelen (b
bijv. Dana, Rose, Grotth). Geleide
elijk aan we
erd de conn
nectie
tussen kristallograffie en chem
mische same
enstelling gelegd;
g
Misccherlich onttdekte isom
morfisme (1819) en late
er ook polym
morfisme (1824). In dezelfde
d
pe
eriode (1815
5) introduce
eerde
Weiss de
d zeven krristalstelselss en in 1839
9 ontwikkelde Miller zijjn notatiesyysteem voorr kristalvlakkken.
Naast een
e
toenem
mend aantal gespecialiiseerde pub
blicaties ovver mineralo
ogie en kris
stalloer diverse
grafie verschenen
v
e inleidend
de boeken voor de mineralenve
m
erzamelaar (bijv.
Schmidt, Kenngott).

menten
Instrum
Een mu
useum overr de geschie
edenis van de minerallogie is ond
denkbaar zo
onder een uitgeu
breide collectie
c
instrumenten.
d
Tot aan
n het einde van de 18de
eeuw ma
aakten mine
eralogen ha
aast uitsluitend gebruik
k van
de labo
oratoriumtecchnieken va
an de chem
micus. Dit ve
eranderde drastisch
d
do
oor de uitvinding
van de goniometer en de pollarisatiemiccroscoop. De
D ontwikke
eling van de
e mineralog
gie en
de krista
allografie was
w grotendeels op dezze beide ins
strumenten gebaseerd
d. In de loop
p van
de 20stee eeuw werrd het belan
ng van beid
de apparate
en gaandew
weg oversch
haduwd door de
praktiscche toepasssingen van de
d röntgend
diffractie.
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Í
Polarisatiemicroscoop, C. Reichert, Wenen, 1909.
Met behulp van de polarisatiemicroscoop kan men een aantal
optische kenmerken van een mineraal vaststellen die men
kan gebruiken om het betreffende mineraal te determineren.
Naast het onderzoek van fijngemalen mineraalmonstertjes is
het apparaat ideaal voor het bestuderen van slijpplaatjes van
gesteenten. De moderne polarisatiemicroscoop hoort ook nu
nog tot het standaardinstrumentarium van de mineraloog.

Ï
Blaaspijpset, T. Letcher, Truro, Cornwall, ca. 1880.
Een blaaspijp is een metalen buisje dat aan één uiteinde over een rechte hoek is gemonteerd en eindigt in
een fijne opening, terwijl het aan de andere kant van een mondstuk is voorzien. Door op gerichte manier met
een blaaspijp in een vlam te blazen, kan men een oxiderende of een reducerende vlam produceren. De wijze
waarop en mineraal reageert dat in een dergelijke vlam wordt verhit, kan men gebruiken bij de determinatie
ervan. Setjes in houten kistjes, zoals hier afgebeeld, werden veel door prospectors gebruikt.

De uitvinding van de goniometer zorgde voor een enorme vooruitgang in de mineralogische wetenschappen. Daarom hebben we deze toestellen in een aparte collectie ondergebracht (zie volgend paragraaf).
De polarisatiemicroscoop en gerelateerde optische instrumenten die in de loop van de
19de eeuw werden ontwikkeld, droegen niet alleen bij tot een diepere kennis van de optische kristallografie, maar leidden ook tot een enorme vooruitgang in de kwantitatieve mineralogie. Ook vandaag nog blijft de polarisatiemicroscoop een nuttig instrument in mineralogische laboratoria.
Een ander apparaat dat vanaf het einde van de 18de tot het midden van de 19de eeuw een
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belangrijke rol speelde in de kwalitatieve chemische analyse van mineralen was de blaaspijp. Diverse modellen werden ontwikkeld en hele sets, waarvan sommige met kwantitatieve toepassingen, kwamen op de markt.
Na het midden van de 19de eeuw waren de uitvinding van de Bunsenbrander en de verbeterde technologie voor de vervaardiging van glasprisma's de aanzet tot de spectroscopie.
De spectroscopische analyse nam al gauw de plaats in van de blaaspijptechniek voor het
bepalen van de samenstelling van mineralen. De spectroscopische techniek zelf onderging een drastische verandering toen Thomson en Aston in 1919 de massaspectrograaf
uitvonden.
In de loop van de 19de eeuw deden diverse fysische technieken hun intrede in mineralogische laboratoria. Hierbij moet dan gedacht worden aan toestellen voor het testen van
magnetische eigenschappen en aan balansen en areometers voor het bepalen van de
dichtheid. Vanaf de introductie van de hardheidsschaal door Mohs (1812) werd de hardheidstest gebruikt bij de determinatie van mineralen. Voor meer precieze hardheidsmetingen werd gebruik gemaakt van sclerometers. In het begin van de 19de eeuw (Haüy,
1817) werden instrumentele technieken ontwikkeld voor het testen van geslepen edelstenen.
Goniometers
De goniometercollectie is eigenlijk wel de trots van het virtuele museum. Nergens zijn bij
mijn weten zoveel soorten goniometers bijeengebracht als op onze website. Om die reden
en mede omdat deze instrumenten een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de geometrische kristallografie speelden, hebben we de goniometers in een aparte collectie ondergebracht.
Reeds in 1669 ontdekte Niels Stensen dat de hoek tussen overeenkomstige kristalvlakken
bij kwartskristallen constant is. Toch duurde het nog meer dan een eeuw alvorens men
herkende dat deze eigenschap niet alleen voor kwarts geldt, maar voor alle mogelijke
kristalsoorten. Het was Jean Baptiste Louis de Romé de l'Isle (1736-1790) die deze
fundamentele wet uit de kristallografie veralgemeende tot wat wij nu kennen als de "wet
van Stensen". Om de hoeken tussen kristalvlakken te meten werd de goniometer
ontwikkeld.

Contactgoniometer, "Richer à Paris", in zijn
de
etui, eerste helft 19 eeuw.
De diameter van de gegradueerde cirkel is 8
cm. Deze goniometer is vervaardigd uit zilver
en staal.
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Wollaston tyype goniomete
er, Pixii, Parijs
s,
eerste helft
h
19de eeuw
w.
De
eze goniomete
er is vervaardig
igd uit messing
g. De diamete
er
van de vertica
ale cirkel is on
ngeveer 11 cm
m.

De eerste
e
goniometer werd in 1780 bedacht door
d
Romé de l'Isle's assistent, Arnould
Carra
angeot. He
et instrumen
nt dat beke
end werd on
nder de naam contacttgoniometer was in
eerstte instantie niet meer dan twee scharnieren
nde latjes die
d men op
p twee naas
st elkaar
ligge
ende kristalvvlakken kon
n plaatsen om
o zo de hoek
h
tussen
n die vlakke
en op te me
eten. De
beste
e contactgo
oniometers hadden
h
een
n precisie va
an hooguit 15'.
In 18
809 ontwikkkelde Wollaston een optische gon
niometer wa
aarbij de re
eflectie van licht gebruikkt werd om de positie van
v kristalvllakken te be
epalen. Hett te meten kkristal werd gemonteerd
d op een drraaibare ho
orizontale as die verbo
onden was met een ge
egradueerd
de cirkel.
De te
e meten krisstalvlakken moesten wel
w tot één zone
z
behore
en en het krristal moestt met die
zone
e-as evenwiijdig aan de
e rotatie-as van de gon
niometer be
evestigd wo
orden. Al drraaiende
aan de
d cirkel re
eflecteerden
n de te mete
en kristalvla
akken om beurten het licht van ee
en verafgeleg
gen lichtbro
on. Door de posities wa
aarbij reflec
ctie optrad te
e noteren w
was het mog
gelijk om
de ho
oeken tusse
en de refleccterende kristalvlakken
n te bepalen
n. Met een W
Wollaston goniomeg
ter ko
onden metingen tot op
p 5' nauwkeurig worden
n verricht.
Het grootste
g
nadeel van de
e Wollaston
n goniomete
er was de bevestiging
b
van het kriistal aan
de horizontale as.
a Zware kristallen
k
blleven moeilijk op hun plaats zitte
en en maak
kten metinge
en onmogelijk. Om dit probleem op
o te lossen bouwde Babinet in het midden
n van de
cirkel (en een
19de eeuw een goniometerr met een horizontale
h
e bijbehorrende vertic
cale as).
Met dit
d soort goniometers was
w een nauwkeurighe
eid van 30" haalbaar.
Met de
d genoem
mde instrume
enten met één
é cirkel waren
w
telken
ns slechts d
de vlakken van één
zone
e per keer op
o te meten. Om een compleet kristal te mete
en diende h
het herhaald
delijk gedemo
onteerd te worden en terug met de nieuw te
t meten zo
one gemon
nteerd en uitgelijnd.
Om dit
d tijdroven
nde problee
em op te lossen vond W.H. Millerr in 1874 e
een goniome
eter met
twee
e cirkels uit. Het kristal werd op een as beve
estigd die op haar beurt loodrechtt op een
twee
ede as was gemonteerd
d. Op die manier
m
werd het mogelijjk om verscchillende kristalvlakken na
n elkaar op te meten en de hoekkenposities via een soo
ort projectie
etekening (W
Wulf net)
uit te
e zetten. In 1896 bedaccht Goldsch
hmidt zelfs een tweecirrkel contacttgoniometer die geschikkt was om grotere
g
kristtallen te meten.
Doorr het gebruiik van de rö
öntgendiffra
actie in de kristallograf
k
fie kwamen
n de goniom
meters in
de lo
oop van de 20ste eeuw voorgoed in onbruik. Daarom
D
ton
nen we in het virtuele museum
m
ste
ook enkele
e
van deze 20 eeuwse
e
instrumenten.
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Ñ
Refle
ectiegoniometter met horizon
ntale cirkel, R.
R Fuess,
Berliin-Steglitz, eerrste helft van de 20ste eeuw
w.
Verv
vaardigd uit zw
wart gelakt en vernikkeld me
essing.
De diameter
d
van de
d cirkel is 15 cm.

Ï
Tweecirkel reflectiiegoniometer, Stoe & Cie, Fritz
F
Rheiinheimer, Heid
delberg, eerstte helft van de 20ste
eeuw
w. Vervaardigd
d uit zwart gellakt en vernikk
keld
mess
sing. Hoe kleiiner de te mete
en kristallen, des
d te
grote
er werd de gon
niometer; mett dit apparaat kan
k
men kristallen van
n maximaal 1 m
mm groot opm
meten.
h
van dit apparaat is b
bijna 50 cm.
De hoogte

Í
Tweecirkel contacctgoniometer, Stoe & Cie, Frritz
Rheiinheimer, Heid
delberg, eerstte helft van de
20ste eeuw. Verva
aardigd uit zw
wart gelakt en
vernikkeld messin
ng, hoogte 19,5
5 cm. Ideaal
chikt voor het meten
m
van gro
otere (tot enke
ele
gesc
cm) kristallen en kristalmodellen
k
n.
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Kristtalmodellen
De eerste
e
echtte verzame
eling van krristalmodellen werd geproduceerrd in opdra
acht van
Rom
mé de l'Isle. Om de verkkoop van zijjn kostbare 4 volumes omvattend boek "Cris
stallographie"" uit 1783 te
e stimuleren
n, leverde hij setjes van
n kleine (ca
a. 3 cm) terrracotta modellen.
Onge
eveer twintiig jaar laterr introducee
erde René Just Haüy houten krisstalmodellen
n om de
teken
ningen in het atlasvolu
ume van zijjn boek "Tra
aité de Min
néralogie" (1
1801) te illu
ustreren.
Voorral perenho
out bleek heel geschikkt om hoek
kechte mod
dellen met gladde vlakken en
sche
erpe ribben te
t producerren.
Na de
d introductiie door Rom
mé de l'Isle en Haüy, steeg de vra
aag naar kristalmodelle
en. Deze
belan
ngstelling kw
wam zowel van wetenschappers voor het ge
ebruik bij on
nderricht als
s van mineralenverzame
elaars. Naa
ast modellen
n van pere
enhout werd
den er ook modellen vervaardigd uit plaasterr, gietijzer, lood, brons,, glas, porse
elein, karton
n, enz.
In 18
833 stichtte Adam August Krantz de firma "K
Krantz" in Bo
onn waar hiij mineralen
n, fossielen en
e gesteente
en verkochtt. Vier jaar later verhuisde hij naar Berlijn en verwierf zo
owat een
mono
opolie op de
d productie
e van pere
en- en note
enhouten krristalmodelle
en. In 1880
0 produceerd
de hij een door
d
de krisstallograaf Paul
P
Groth samengestelde reeks van 743 pe
erenhouten modellen.
m
Zeven jaar la
ater kwam daar
d
nog ee
en suppleme
ent van 213
3 modellen bij.
s
Laterr (begin 20ste
eeuw) prroduceerde de firma Krrantz een collectie
c
van
n 928 mode
ellen (sameng
gesteld doo
or Carl Hintzze) en een Dana-collec
ctie van 252
2 modellen.
Naasst houten modellen
m
vervaardigde het bedrijf ook grote kartonnen
k
m
modellen en
n glazen
mode
ellen (met gekleurde
g
zijden draden als kristallassen).

Kristalmodel vervaardigd
K
v
uiit crèmekleurig
g biscuit
p
porselein
(leng
gte 7,5 cm), John
J
Joseph Griffin,
G
E
Engeland,
(ca
a. 1841).

Geon
nieuws 32(7
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Kris
stalmodel uit fruitbomenho
out (lengte 5 cm), met
aan
nduiding van indices en h
hoeken op de
e vlakken.
Waarschijnlijk ein
nde 19de eeuw
w.
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Antieke
e labels
Oude mineraallabe
m
els in comb
binatie met de originele specime
ens vertegenwoordigen
n een
historiscche waarde
e omdat ze
e iets verte
ellen over de
d specime
ens en hun
n voormalig
ge eigenaarss. Het zijn getuigen
g
van vroegere verzamelin
ngen; het be
estaan van een collectie, de
belangrrijkheid erva
an en soms zelfs het ge
ebruikte cla
assificatiesyysteem kan men ervan afleiden. Jammer geno
oeg zijn in het
h verleden
n veel labels
s door nieuw
we vervang
gen, de oude zijn
soms weggegooid
w
of van hett betreffend
de mineraalspecimen gescheiden
n. In het virrtuele
museum
m besteden we aandaccht aan dezze oude labels en we to
onen die uittsluitend in combinatie met
m het orig
ginele mineraal.

Samenw
werkingsve
erband
Dat het virtuele mu
useum niet kan bestaa
an zonder de
d medewe
erking van m
musea, instituten
en particuliere verzzamelaars spreekt
s
voo
or zich. Mom
menteel zijn er reeds ve
erschillende
e personen / instellingen
n die hun medewerkin
m
g hebben verleend
v
of toegezegd.. Hebt u ook
k een
bijzonde
er object da
at in het virrtuele muse
eum zou pa
assen? Nee
em dan graag even co
ontact
op met info@minerralogy.be
Wenst u op de hoo
ogte te blijven van de activiteiten
a
van het virttuele museu
um, schrijf u dan
in op on
nze nieuwsb
brief via htttp://www.miineralogy.be
e/newssub.html
Aragoniett van de verza
ameling van Aartshertog
A
Ste
ephan Franz Victor
V
van Hab
bsburg-Lorrain
ne (1817-1867
7).
Het arago
onietspecimen
n (5 x 6 cm) iss afkomstig van
n Eisenerz, Stteiermark, Oostenrijk. Het o
originele label meet
(8.6 x 4.7
7 cm). De mee
este exemplare
en uit de verza
ameling van Aartshertog
A
Sttephan, zijn momenteel in het
h
"Museum
m für Naturkund
de" in Berlijn. Foto en verza
ameling Claud
de Hootelé.

Figuren op
o de volgende
e pagina's
K
"Illustrierte Minera
ralogie", 1888.. Plaat op de omslag van het
h boek in ch
hromolithograffie. Het
[p. 175] Kenngott,
boek, in folioformaat
f
va
an 33 x 22 cm
m, bevat 24 pa
aginagrote pla
aten van minerralen, waarvan 23 in chrom
molithografie die
e verder met de
d hand zijn bijjgekleurd. Hett was bedoeld
d als leerboek voor de jeugd
dige mineralen
nverzamelaar.
[p. 176] Buchoz,
B
"Les Dons
D
Merveille
eux Et Diverse
ement Colorié
és De La Natu
ure dans le Re
egne Mineral",, 1782.
Het boek (folio formaatt) bevat 100 met
m de hand in
ngekleurde pla
aten van minerralen.
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