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1. Pyromorfiet-XX uit Bad Ems,
Lahntal, Duitsland.
Verzameling Paul Van hee,
foto © Axel Emmermann.
2. Idem, met LW-UV belichting
(380 nm).
3. Kwarts uit La Sassa,
Montecatini Val di Cécina,
Italië. Verzameling en foto
onder LW-UV : ©Axel
Emmermann.
4. De beruchte aragoniet uit de
Boccegiano mijn, Toscane,
Italië, onder 380 nm UV.
Collectie en foto © Axel
Emmermann.
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MKA-kalender
Zaterdag 5 juni 2010 20.00h : MKA wokt
Het MKA gezellig samenzijn gaan dit jaar door in Wokpaleis,
Merksemsebaan 413
2110 Wijnegem, vanaf 20.00 uur. Meer informatie :
www.wokpaleis.be/wijnegem/index.html
Inschrijven vóór 1 juni bij Hugo Bender (secretariaat@minerant.org 03 440
89 87) of Paul Van hee (pvanhee@skynet.be 03 645 29 14). De vooropgestelde prijs
bedraagt 24 € pp, te betalen ter plaatse.

Er zijn in juni géén vergaderingen gepland
in Edegem wegens de jaarlijkse sluiting
van het Elzenhof.

Beurzen en tentoonstellingen
Periode 1/7/2010 - 15/9/2010
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
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.
24-27/6
2-4/7
3/7
3-4/7
3-4/7
4/7
4/7
10-11/7
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SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Stadscentrum. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E). <info@euromineral.fr>
www.euromineral.fr.
FI YLÄMAA. Ylämaa Gem Village. 12-18/10-18 h. Beurs (E). <esko.hamalainen@ylamaa.fi>
www.ylamaa.fi/jalokivimessut/eng/gemshow.htm
DE SCHNEEBERG (Erzgebirge). Fundgrube "Weißer Hirsch". 9-18 h. Beurs.
IT TRAVERSELLA (TO). Beurs. <gmv@traversella.com> gmv@traversella.com
FR AUTUN (71). Hexagone, Bvd. Frédéric Latouche. Beurs (M-F).
AT HÜTTENBERG. Schaubergwerk Knappenberg. 9-16 h. Beurs (M). <office@huettenberg.at>
www.huettenberg.at
DE AALEN. Stadthalle, Berliner Platz 1. 11-17.30 h. Beurs (M-F-E).
AT LINZ. Volkshaus Dornach-Auhof, Niedermayrweg 7. Beurs (M-F-J-E).
<zanaschkamineralien@a1.net>
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CHAILLAC (36). Salle des Fêtes. Beurs
SAINT-AMBROIX (30). Maison des Associations. Beurs (M-F).
OBERZEIRING. Handwerkshaus, Bachstraße 12. 9-17 h. Beurs (M). Beurz (M).
FIESCH. Zaal "Rondo". 8.30-17 h. Beurs (M).
KANDEDRSTEG. In openlucht bij hotel Schweizerhof. 9-18 h. Beurs (alpiene M).
MACUGNAGA (Monte Rosa). Piazza Staffa. 9-17.30 h. Beurs (M). <6marco69@virgilio.it>
DENEKAMP. Museum "Natura Docet". 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <info@dekubus.com>
www.dekubus.com
TARBES (65). Boerderij "Fould Ormeau". Beurs.
EIDSFOSS. 10-17 h. Beurs. <kts@halden.net> www.nags.net
LWÓWEK SLASKI. Marktplaats centrum. Beurs. <agatowe@polbox.com>
<lok@lwowekslaski.pl>
MASSA MARITTIMA. Piazza del Duomo. Beurs.
REALMONT (81). Salle Polyvalente. Beurs.
OVERSTDORF. Oybelehalle. 10-19/10-18 h. Beurs (M-J). <allmetall@hotmail.de>
MITTERSILL. Nationalparkzentrum? 9-16 h. Beurs (M, alleen alpiene mineralen).
RE/VAL VIGEZZO. Bij het "Santuario". 9-17 h. Beurs (M). <lageode1@virgilio.it>
RADENTHEIN (Kärnten). Stadtsaal. 10-18/10-16 h. Beurs (M).
<rez.stadtmarketing@radenthein.com> www.radenthein.com
ANNABERG/BUCHHOLZ. Silberlandhalle. 9-17/10-16 h. Beurs (M).
MEIRINGEN. Hotel Sauvage. 13-18/10-17 h. Beurs (M). <lisavonbergen@bluewin.ch>
OUTOKUMPU. Kivikerho. 10-17 h. Beurs. <matkailu@outokummunkaupunki.fi>
www.outokummunkivikerho.fi
MILLAU. Salle des Fêtes, Parc de la Victoire. Beurs.
BINN-IMFELD (Wallis). Strahler André Gorsatt. 9-18 h. Beurs en tentoonstelling (M).
<info@andre-gorsatt.ch> www.andre-gorsatt.ch
BINN (Wallis). Strahler Toni Imhof. Beurs (M). 9-17 h. <imhoftoni@bluewin.ch>
www.mineralien-imhof.ch
EVJE. Steenslijperij Oddestemmen (3 km N Evje). Beurs (M).
<steinsliperi@oddestemmen.com> www.setesdal-mineralmesse.com
PFRONTEN. Pfarrheim. 10-18/10-18 h. "Geo- und Naturerlebniswoche".
<allmetall@hotmail.de>
SEEG. Gemeindezentrum. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
WOLFACH (Schwarzwald). Schloss Wolfach. 10-18/10-17 h. Beurs. <info@festival-derkristalle.de>
COMBLOUX (74). Office du Tourisme. Beurs.
AURILLAC (15). Centre Mendès. Beurs.
KINNEKULLE. Falkängen, Hällekis. 10-17/10-15 h. Beurs (M-F-J-E).
www.geonord.org/shows/SGS/index.html
SCHILPARIO (BG). Beurs. <mostra@carburo.it> www.carburo.it/anticheluci
LESPARRE-MEDOC (33). Salle François Mitterand, Place Gambetta. Beurs.
EYMOUTIERS (87). Halle des Sports. Beurs.
DISENTIS. Sportzentrum. 11-17/10-16 h. Beurs (M). <info@uniun-cristallina.ch>
www.disentis-sedrun.ch
NARBONNE (11). Parc des Expositions, Av. M. Hubert Mouly. Beurs (M-F).
<www.groupegeologiquenarbonnais.com>
CHAMONIX. Centre Sportif. 9-18 h. Beurs (M).
OBERMAISELSTEIN. Haus des Gastes". 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J).
MEDEBACH-DREISLAR. Schwerspatmuseum, Am Scheidt 2. 11-17 h. Beurs (M-F).
<info@schwerspatmuseum.de>
BORGER. Hunebedcentrum. 10-17 h. Beurs. <info@Hunebedcentrum.nl>
AGORDO (BL). Palazzetto dello sport Agordo. Beurs (M-F). <info@agordogampdolomiti.it>
www.agordogampdolomiti.it
ROQUEFORT.SOULZON (12). Salle des Fêtes. Beurs.
LLO (66). Gemeentehuis. 10-19 h. Beurs (M-F). <eric.marchesseau@wanadoo.fr>
ESPINASSES (05). Salle des Fêtes. Beurs (M).
SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC (74). Espace Mont-Blanc. Beurs.
HOURTIN PORT (33). Salle d'Animation. Beurs.
PONT-AVEN (29). Salle Gauguin (stadhuis). Beurs.
MAIKAMMER. Bürgerhaus und Festhalle. Beurs (M). <info@mineralientage-maikammer.de>
www.mineralientage-maikammer.de
SALZBURG. Congress, Auerspergstraße 6. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net>
HIRSCHEGG/KLEINWALSERTAL. Walserhaus, Walserstraße 64. 10-18 h. Beurs (M-F-J).
NYBRO. Beurs. <john.green@edu.kalmar.se> web.telia.com/~u85013668
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AT BRAMBERG. Wirtschaftsschulen. 8-15 h. Beurs (M).
DE HETTSTEDT. Mansfeld Museum. 10-17 h. Beurs (M-F). <mansfeldmuseum@web.de>
DE WIETZE. Deutsches Erdölmuseum, Schwarzer Weg 7. 10-17 h. <info@erdoelmuseum.de>
www.erdoelmuseum-wietze.de
AT INNSBRUCK. Congress, Rennweg 3. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net>
SK PEZINOK. Pezinsky dom kultury, Holubyho 42. 8-20/9-19/10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
<jirkovitalos@centrum.sk>
FR CHÂTEL GUYON (63). Oud station. 10-19 h. Beurs (M-F), op 21.8 enkel ruilen.
<andre.fermis@cegetel.net>
DE UETERSEN. Museum Langes Tannen, Heidgrabener Straße. <unikate-uetersen@gmx.de>
www.unikate-paperworks.de
CH MARTIGNY. Salle communale 6, Avenue du Grand-Saint-Bernard. 9-17 h. Beurs (M).
<steoryel@netplus.ch>
CH BRISTEN. Schulhaus. 9-17 h. Beurs (M).
HU BUDAPEST. Vasuttörteneti Park, Tatai ut 95. Beurs (M). <koorszag@koorszag.hu>
www.koorszag.hu
CH INTERLAKEN. CKI-Kursaal. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <charles.handschin@gawnet.ch>
AT WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net>
DE SPEYER. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
IT LANZADA (SO). Palazzo Communale. Beurs. <antonio.costa18@tin.it>
BE BERNISSART. Hall Omnisport du Préau. Beurs (M-F).
<boulvinmarjorie@yahoo.fr> www.c-g-h.be
DE LAUENAU. Wasserburg. 10-17 h. Ruil-beurs (M-F). <schultchen@ktivanet.de>
CZ PRAHA. Výstaviště PVA Letňany. 10-18/10-16 h. Beurs (allerlei verzamelingen).
<kopacek@pp a.cz> De website www.sberatel.info/nl (in onberispelijk Nederlands !)
CH ALTDORF. Dätwyler AG, Gotthardstraße. 13-18/10-16 h. Beurs (M).
<boerse@mineralienfreund.ch> www.mineralienfreund.ch
DK HEDENSTED. Gesagervej 68. 10-17 h. Beurs. <mail@engro.dk>
www.stenguiden.dk/messe%20eng.asp
FR MULHOUSE/BOURTZWYLER (68). Salle de Gymnastique, 12 rue de Mittelwiht. 9-18 h.
Beurs (M-F-E). <richardm68@orange.fr4>
FR FREJUS (83). Halle des Sports Auzereau, Bvd. Berlioz. Beurs (M-F).
DE AUGSBURG. Kongresshalle. 10-17 h. Beurs. <106163.447@mcom.com>
DE GRÜNDAU-LIEBLOS. 9-17 h. Beurs (M). <kdh-eh@t-online.de> www.kinzigtalermineralienclub.de
DE CHEMNITZ. Das Tietz, Moritzstraße 20. 10-16 h. Beurs (M-F). <urban-mineralien-messen@tonline.de>
DE HAGEN. Wasserschloss Werdringen. 11-17 h. Beurs (M-F). <holger.flicl@stadthagen.de>
SK BANSKÁ STIAVNICA. Stredná priemyselná skola chemická, Akademická 13. 14-19/9-16 h.
Beurs. <mineral.sk@gmail.com> www.permonik.host.sk
FR SAINT-PIERRE-EN-PORT (76). Beurs (M).
FR LUCHON (31). Casino. Beurs.
SE DIVERSE LOCATIES. Geologinsdag : allerlei activiteiten. Meer info via
<geologinsdag@nrm.se> en www.geologinsdag.nu

11-12/9

B BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. Tel. 02 5387130
<leemansroger@hotmail.com> <cmpb@cmpb.net> www.cmpb.net/show.php

11/9
11/9
11/9
11-12/9

FR
FR
DE
DE

11-12/9
11-12/9
11-12/9
12/9
12/9
17-19/9
18/9
18-19/9
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SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle de l'Abbatiale. Beurs.
NAVES (19). Stadscentrum. 9-18 h. Ruil-beurs. gagn19.free.fr
KNAPPENRODE. Bergbaumuseum. 10-17 h. Beurs (M). <wilfrid.sauer@gmx.de>
HEIDELBERG. Stadthalle-Kongresshaus. 10-18/11-17 h. Beurs (M).
<wb@mineralien-breitenborn.de> www.mineralien-breitenborn.de
DE AUGSBURG. Aula Reischliesche Wirtschaftsschule, Alter Postweg. 13-17/10-17 h.
www.terra-mineralientage.de
FR ANNECY (74). Centre Culturel Bonlieu. Beurs.
FR PESSAC (33). Salle Le Royal. Beurs (M-F).
DE BAD HOMBURG. Volkshochschule, Elisabethenstraße 4. Beurs (M-F).
<thomas.gerasch@gerasch-versicherungen.de>
AT KNITTELFELD. Pfarrheim. 9-17 h. Beurs (M).
IT CALTANISSETTA (CL). Nuovo Museo Mineralogico, bij hedt "Istituto Mottura", Viale della
Regione, 71. <ferritocorrado@hotmail.com>
FR BOSMIE L'AIGUILLE (87). Salle Georges Bizet. Ruil-beurs.
DE KÖLN. Centrum-Rathaus, Gürzenich. 11-18 h. Beurs (E).

Geonieuws 35(6), juni 2010

18-19/9
18-19/9
18-19/9
18-19/9
18-19/9
18/9
18-19/9
18-19/9
19/9

AT

WIEN. Stadthalle, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M).
<info@vmoe-wien.at> www.vmoe-wien.at
IT TIROLO (BZ). Vereinhaus, Sala Raiffeisen. Beurs (M). <cmm.meran@libero.it>
IT CREMONA. ITIS "J.Torriani, Via Seminario, 19. MM-bijeenkomst met diverse activiteiten.
<info@gmc-cr.it> www.gmc-cr.it
FR BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs.
FR ANTIBES (06). Fort Carré. Beurs.
CZ PRIBRAM. Dum kultury Pribram, Legionářů 400. 9-14 h. Beurs. <marcinikova@diamo.cz>
www.diamo.cz
CH WIL (SG). Stadtsaal (bij station). 13-18 h. Beurs (M). <hans.altdorfer@sulzer.com>
LU RUMELANGE. Mineralenmuseum Rumelange. Beurs (mijnlampen). <rayhof@cik.lu>
www.biergleit.lu
FR MOULINS (03). Maison du Temps Libre. Ruil-beurs (MM).

Jaaroverzicht 2009
Mineralogische Kring Antwerpen vzw
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender
1. Inleiding
2009 was een actief jaar met enkele nieuwe initiatieven.
Buiten de gewone vergaderingen werd er met succes gestart met de micromounts vergaderingen, een
initiatief van Eddy Vervloet en Etienne Mans.
Minerant bracht iets minder op aan inkomsten wegens de andere vorm van kostenberekening van Antwerp
Expo, wat het voor ons positieve effect van de verhoging aan standhouderprijs het jaar ervoor doorgevoerd,
teniet deed.
Een meerdaagse buitenlandse uitstap werd georganiseerd naar het nieuw geopende museum ‘Terra
Mineralia’ in Freiberg, Duitsland.
De reis naar Lanzarote, van 9 tot 23 december, onder leiding van Paul Vandevelde werd door de deelnemers
goed gesmaakt (letterlijk) en er werden enkele goede vondsten meegebracht.
De aankoop van de spectrometer heeft de fluorescentiegroep veel bijgebracht aan nieuwe informatie, kennis
en artikels voor Geonieuws. Waarvoor onze dank Axel. Wij hopen dit alles in 2010 verder te kunnen zetten.

2. Leden
Eind december 2009 bedroeg het aantal individuele en gezin-lidmaatschappen 268, enkele minder dan vorig
jaar. Bij de gezin-lidmaatschappen horen nog 128 extra gezinsleden.

3. Personalia
We betreurden in 2009 het overlijden van onze volgende leden :
An van As - Westerhuis, op 14 januari 2009
Leonard Vollebergh op 16 januari 2009
Jan Keustermans, 5 maart 2009
Franky Van Gansbeke, juli 2009
Suzy Deplus, 6 augustus 2009

4. Vergaderingen
4.1. Ledenvergaderingen
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in Antwerpen en 8 in ’s Gravenwezel. De lezingen worden telkens
voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele informele contacten.
De Antwerpse vergaderingen vinden plaats in de zaal “Het Elzenhof” in Edegem. Telkens zijn 40-50 leden
aanwezig. De vergaderingen in ‘s Gravenwezel gaan door in zaal “De Drie Rozen” voor 25-30 leden. In juni
werd in ’s Gravenwezel ook het traditionele Gezellig Samenzijn georganiseerd.
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4.2. Statutaire algemene vergadering
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 13 februari 2009.
4.3. Lezingen (Herwig Pelckmans)
Het uitzoeken van de lezingen en contacteren van de sprekers gebeurt door Herwig Pelckmans. Deze
zoektocht is niet altijd zo evident is, maar leverde weer een aantal nieuwe sprekers met boeiende lezingen op.
De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen behandelden volgende onderwerpen in de zaal
“Elzenhof” in Edegem:
9 januari
13 februari
13 maart
10 april
29 mei
4 september
9 oktober
13 november
11 december

Zweden
Fluoriet en talk uit China
Gekke Fluorieten
Kleur bekennen
Basaltorgels, meer dan basalt
Scotland and the Isle of Skye
Micromounts
Mineralen uit Bergslagen
Freiberg en omgeving

Etienne Mans
Paul Van hee
Herwig Pelckmans
Paul Tambuyser
Ludo Van Goethem
Martin Stolworthy
Jacques Feyen
Bart De Weerd
Paul en Hugo Bender

De activiteiten in lokaal “De Drie Rozen” in ‘s Gravenwezel :
6 februari
6 maart
3 april
27 juni
4 september
2 oktober
13 november
4 december

Freiberg, zilver en terra mineralia
Zilvermineralen
Mineralen van A tot Z
Gezellig samenzijn
Vervalsingen
Bizarre Eifelmineralen
De MKA in actie (historisch overzicht)
Aardbevingen en Tsunamis

Hugo en Paul Bender
Bart De Weerd
Ko Jansen
Afrikaans menu
Paul Van hee
Herwig Pelckmans
Paul Bender
Manuel Sintubin

4.4. Mineralen van de maand
Er werden “mineralen van de maand” aangeboden tijdens de vergaderingen in Edegem. Er werd voor een
gevarieerd aanbod gezorgd. Deze mineralen werden in Geonieuws in detail beschreven. Gezien het succes
van dit topic om nieuwe en ervaren verzamelaars aan zeldzame of speciale mineralen te helpen, blijven we
ermee doorgaan.
4.5. Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergaderde op 5 december 2009. Daarnaast zijn er de geregelde contacten op de
vergaderingen en per elektronische post.
4.6. Werkgroepen.
4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser)
e
De werkgroep gaat zijn 23 werkingsjaar in. Tijdens 9 vergaderingen werden volgende onderwerpen
besproken:
10 januari
14 februari
14 maart
11 april
30 mei
12 september
10 oktober
14 november
12 december

Dichroscoop maken en gebruiken
De spectroscoop
Practicum
Slijpvormen
Practicum
Practicum en vakantievondsten
Barnsteen
Practicum
Evalueren en graderen

Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep, zoals al menig jaar, een identificatiestand voor edelstenen. Wie zijn
edelsteen wilde of durfde laten keuren kon daar terecht.
4.6.2 Technische Realisaties (Axel Emmermann)
De werkgroep zorgde voor 3 initiatieven die de werkgroep fluorescentie moeten helpen bij hun studie
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Bouw van LED UV-bronnen met voeding door Etienne Mans;
1 X 360 nm en 1 X 312 nm
Meetkamer voor fluorescentiespectra.
Verwerving refractiegrating spiegel voor bouw monochromator.

4.6.3. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann)
De werkgroep was zeer actief in 2009. Algemene activiteiten omvatten:

De aankoop van een spectrometer geschikt voor fluorescentiespectrometrie. Ingebruikname van
voorgenoemd toestel.

Opnemen, analyseren en publiceren op website van spectra.

Experimenteren met fluorescentie bij 190 K. Aankoop 10 kg CO2-ijs.

Tijdens Minerant organiseerde de werkgroep een tentoonstelling met permanente demonstraties en
toelichting van het fenomeen “fluorescentie”.

Lancering van de website van de werkgroep fluorescentie in de loop van april 2009.

Synergie met FMS: samenwerking aan project correctie Henkel Glossary
De werkgroep fluoresecentie vergaderde:

bij Richard Loyens op 24/01/2009
Besproken onderwerpen:
o Kleurperceptie
o Midwave UV
o Ruil en verkoop van specimens

bij Piet Van Hool op 17/10/2009.
Besproken onderwerpen:
o Spectrometrie
o We bekeken diamant spectra
o Ruil en verkoop van specimens
.
4.6.4. Zeolieten. (Ine Vandyck)
De werkgroep zeolieten hield een ruilvergadering in het lokaal “De drie Rozen” op zondag 18 oktober. Een 11tal exposanten (MKA leden) was aanwezig op deze interne mini-Minerant, met spectaculaire koopjes en
weggeef-mineralen voor jonge verzamelaars. Mede dankzij wat reclame in lokale reclamebladen was de
opkomst duidelijk hoger dan vorige jaren zodat er permanent een “volle” zaal was. Mineralen werden duchtig
geruild, weggegeven en verkocht tegen soms dumpingprijzen en ook een aantal dubbels (boeken en
tijdschriften) uit de MKA-bibliotheek wisselden tegen extreem lage prijzen van eigenaar (verslag in Geonieuws
december jl.).
4.6.5. Micro-mineralen. (Eddy Vervloet)
De werkgroep micro-team onder impuls van Eddy Vervloet en Etienne Mans. Vergaderingen:
10/01: Groeve Clara
14/02: Groeve Clara en Voorbereiding tentoonstelling minerant
14/03: Groeve Clara
11/04: Fosfaatmineralen van Blaton
14/11: Eifelmineralen
12/12: Eifelmineralen
De werkgroep heeft nu ook een eigen webpagina : http://www.minerant.org/MKA/wkg-micromounts.html

5. Minerant
Duizenden bezoekers kwamen naar de 34ste editie van onze jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs
Minerant2009 die doorging op 9 en 10 mei in Antwerp Expo. Als steeds konden we weer beroep doen op een
uitgebreide groep vrijwilligers die zich voor de vele taken inzetten : opbouw, bar, broodjes smeren, inkom,
secretariaat, opruim …
Tijdens Minerant was er een tentoonstelling micro-mineralen, tevens geïllustreerd met foto’s van de
specimens. De bezoekers konden ook zelf micro-mineralen ontdekken door de stereo-microscoop. Axel
Emmermann en de fluorescentie werkgroep gaven permanente demonstraties van de nieuwe
fluorescentiespectrometer van de vereniging, terwijl men voor edelsteendeterminaties terecht kon op de stand
van de werkgroep edelsteenkunde.

6. Tentoonstellingen
de
6.1. De medewerking aan de 12 ANKONA ontmoetingsdag in het Provinciegebouw op 14 februari 2009 in
het provinciegebouw liet toe contacten te leggen met de andere verengingen in Antwerpen die zich op allerlei
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aspecten van de natuur toeleggen.
6.2. Tentoonstelling “Micro-mineralen” tijdens Minerant op 9 en 10 mei 2009.

7. Geonieuws
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 248 pagina’s Geonieuws. Geonieuws was goed voor 35 redactionele
artikels van 12 auteurs. Het nieuwe procédé met kleurfoto’s levert geregeld een mooie Geonieuws-kaft waar
de mineralen en vindplaatsen beter tot hun recht komen. Geonieuws is steeds volledig in kleur digitaal
beschikbaar voor de leden via onze website.
De verzending van Geonieuws voor de Belgische leden en public relations wordt verzorgd door Hubert Suls.
Voor het posten van de tijdschriften met bestemming Nederland en andere Europese landen in een TNT-bus,
kunnen we steeds een beroep doen op een schare gelegenheidspostbodes, o.a. Paul en Regina Tambuyser,
Bart de Weerd, … hetgeen meer dan een hele duit scheelt in de verzendingskosten.

8. Dienstverleningen
8.1. Excursies (Eddy Vervloet)
Er waren twee Belgische excursies, telkens met een 15-20 deelnemers
26 april
Wellin en Beez
17 mei
Bertrix
Verder is er nog altijd de exploratiegroep, het MKA Away team, dat nieuwe vindplaatsen opspoort in België of
het nabije buitenland (Eifel, Zwarte Woud).
Van 21 tot 24 mei trokken 10 MKA’ers naar het Ertsgebergte in Sachsen. Ze bezochten er het nieuwe
mineralenmuseum “terra mineralia” in Freiberg, de zilvermijn Reiche Zeche in Freiberg en de tinmijn in
Ehrenfriedersdorf. Uitgebreid verslag van de reis verscheen in Geonieuws.
Van 9 tot 23 december trok een groep MKA’ers naar Lanzarote om er de typische basaltmineralen te
verzamelen en tevens een aantal geologische wandelingen te maken o.l.v. Paul Vandevelde.
8.2. Bibliotheek (Etienne Mans)
De bibliotheek stond in 2009 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Boeken en vooral
tijdschriften die verband houden met vindplaatsen vallen in de smaak. De volledige inventaris van het
boekenbestand is beschikbaar op computer en op de web-pagina. Door de verhuis van Op Sinjoorke naar Het
Elzenhof moest de bibliotheek grondig herschikt worden. Wegens plaatsgebrek werden minder ontleende
werken tijdelijk elders gestockeerd en dubbele boeken te koop aangeboden aan de leden.
8.3. Apparatendienst (Jan Jensen)
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 3 steenbrekers, 1 microscoop en 2 geigertellers ter beschikking.
8.4. Samenaankoop (Etienne Mans, Rik Dillen)
Door samenaankoop worden geregeld boeken en DVD’s aan verlaagde prijs te koop aangeboden aan de
leden.
8.5. Adressenbestand Minerant
Het Minerant-adressenbestand wordt beheerd door de secretaris. Het bestand omvat meer dan 3000
adressen van mineralenverzamelaars en/of geïnteresseerden in mineralen die voor Minerant2009 per post
werden uitgenodigd.
8.6. Internet (Paul Tambuyser)
De website van de MKA is opgesplitst in een Nederlandstalig en een Engelstalig gedeelte. Op het
Engelstalige deel staat informatie met betrekking tot mineralogische sites wereldwijd. Dit gedeelte trekt zowel
mineralenliefhebbers als professionele mineralogen aan. Het Nederlandstalig gedeelte is toegespitst op de
activiteiten van de MKA. De vereniging wordt er voorgesteld inclusief alle activiteiten die in de vereniging
plaatsvinden. Het aantal pagina's dat per maand (ENG en NL samen) worden opgevraagd, ligt tussen de
30000 en 45000. De MKA beheert een discussielijst over mineralogie (e-min). Eind 2009 waren er 146
ingeschrevenen. e-min is open voor alle Nederlandstalige mineralenliefhebbers (ook voor niet-leden).
Gedurende 2009 zijn er in totaal 503 berichten via deze discussielijst verstuurd.
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9. Externe relaties
9.1. Andere verenigingen
In 2009 presenteerden volgende MKA'ers een lezing bij zusterverenigingen:
5 februari 2009

Axel Emmermann, “Gestolen maanstenen” Lodewijk de Raet stichting, Cultureel centrum, St
Andriesplaats, Antwerpen
februari 2009 :
Herwig Pelckmans, “Eifel oddities” in Tucson
18 mei 2009 : Paul Van hee, Vervalsingen in de Mineralogie, Nederlandse Geologische Vereniging afd
Utrecht en ‘t Gooi
20 mei 2009 :
Rik Dillen, “Marokko”, bij Geode, Zwijndrecht (NL)
juni 2009 :
Herwig Pelckmans, “Eifel oddities” in Californië
10 oktober tot 1 november : Paul Van hee: deelname aan de tentoonstelling “Les Alpes s’invitent à Namur”
met een 30-tal specimen.
9.2. Raad van Aardwetenschappen.
Er waren de voorbije jaren verschillende vergaderingen van de RAW op het kabinet van de minister van
openbare werken. Op 3 april 2009 verscheen dan de omzendbrief van minister Hilde Crevits “Samenwerking
tussen de vzw RAW-CST en de Vlaamse Overheid in uitvoering van een resolutie van het Vlaams Parlement”
die de toegang regelt voor amateursverenigingen van mineralen- en fossielenverzamelaars tot domeinen en
werven onder toezicht van het ministerie van openbare werken voor het uitvoeren van exploratieactiviteiten.
Hopelijk kan in dit kader inderdaad in de toekomst gemakkelijker toegang geregeld worden voor zoektochten
door de verenigingen.
9.3. Culturele raden
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een jaarlijkse subsidie
bezorgt.
9.4. MKA in de media
Naar aanleiding van Minerant verschenen uitgebreide artikels omtrent mineralogie in Passe Partout, Editie
Wilrijk en Publipers. Minerant werd ook opgenomen in de “Uit-agenda” van de meeste kranten en
weekbladen, en uiteraard in de beurzen-agenda’s van de zusterverenigingen en internationale
mineralentijdschriften.
Op 18 augustus speelde onze secretaris quizmaster in de containerquiz van ATV. De korte voorstelling van de
vereniging kwam zo een hele dag in beeld in de uitzendingen van ATV en via hun website.
9.5. Andere
De MKA dankt ook het personeel van onze vergaderzalen in Antwerpen/Edegem en ‘s Gravenwezel voor de
ondersteuning tijdens onze vergaderingen. Wij danken eveneens het personeel van Antwerp Expo voor de
vlotte samenwerking bij de organisatie van Minerant.

10 Besluit
2009 was weer een heel actief jaar voor MKA, met in verschillende maanden tot wel 4 ledenvergaderingen
(avond en werkgroepen), meerdere uitstappen, een zware verhuis van de bibliotheek, drukke Minerant, kleurrijke goed gevulde Geonieuws en een van de beste websites ter wereld over hobby-mineralogie.. De inzet van
velen was weer nodig om dit allemaal te realiseren waarvoor onze oprechte dank!

Paul Van hee, voorzitter
Ludo Van Goethem en Hugo Bender

Je wordt uitgenodigd op de opendeurdagen ter gelegenheid van

25 jaar Geonic mineralencollectie
4-5-6 juni 2010 (13-18/10-18/10-17 h)
Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke
 09 22783210 - www.geonicmineralen.be
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Financieel verslag 2009 en budget 2010
Budget 2009
Nr.

Kostenpost

0

Saldi vorig jaar

00

Intresten+beheer

1.1

Minerant N=

1.2

Minerant N+1

2.1

Fluorescentie

in

Boekh 2009

uit

in

Budget 2010

uit

in

19023

19435

uit

18948

123
6000

5101

5000

2318
3000

3083

500

1000

677

800

2.2

Edelstenen

2.3

Website

100

2.5

Zeolieten/beursje

100

90

100

3

Micromounts

100

113

100

4

Secretariaatskosten

400

264

400

5

Verzekeringen

350

293

350

6

Huren- Shurgard

1600

1578

1600

7

Vergaderingen Alg

130

89

280

7.1

Vergad.Antw

600

612

620

7.2

Vergad St.Job

200

161

230

7.3

Alg 3 Rozen/drank

7.5

Sprekers 'sGra

450

700

7.6

Sprekers Antw

440

7.7

Huur beamer

120

8
8.1

230
1000

Geonieuws

5500

4501

4600

Verzendingskosen

1500

1351

1500

8.2

Boeken Brogne/GN

8.5

Sponsoring GN

10

Uitstappen

11

Belast + Subsidies

12

Alg onkosten+RAW

13

Min vd maand

14.1

Lidgelden N=

14.2

Lidgelden N+1

16

Transito

20

Bib. Allerlei

21

Bib. Tijdschriften

22

150
75
1445

2095

2000

45
6000

1782

6000

5295
75
1200

570

1000

Bib. boeken

500

33

500

23

Bib. 's Gravenwezel

150

120

150

31

Doosjes etc
Totalen excl. 0 ... 000

12000

Saldi
Totalen incl. 0 ... 000
Saldo per 31/12/..

120

17430

16442

-5430
31435

17430
14005

16640

11000

-198
35588

16640
18948

15505
-4505

29948

15505
14443
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De column van Cronstedt
Italiaanse maand
Tja, maandelijks een column
schrijven voor een gerenommeerd mineralogisch tijdschrift is niet altijd even gemakkelijk. Abraham mag
dan al wel weten waar hij de
mosterd haalt, ik echter moet vertrouwen op de
goodwill van mijn muzen. Gelukkig waren ze
deze week aan het bladeren in enkele reclamefolders en ... als bij wonder kreeg ik toen een inval: we maken er deze keer, naar analogie met
de speciale aanbiedingen van den Aldi, een Italiaanse maand van!
Dat de Italianen ook op mineralogisch gebied
behoorlijk productief zijn, is al langer geweten;
onder meer ook door het tijdschrift Rivista Mineralogica Italiana dat je in onze MKA-bib aantreft. Daar vind je overigens ook talrijke mineralogische boeken geschreven door Italianen. De
laatste tijd zijn ze echter wel bijzonder productief: op nog geen jaar tijd, zijn er niet minder
dan 3 interessante werken bijgekomen ! Hieronder alvast een overzicht:
Italian Type Minerals
van Marco E. Ciriotti, Lorenza Fascio en Marco
Pasero. 357 p., tal van foto’s, richtprijs €40.00.
Dit boek is de Italiaanse tegenhanger van Minerals with Belgian Roots, dat in de vorige Geonieuws uitvoerig beschreven werd. Italië heeft
een zeer gevarieerde geologische opbouw en is
daardoor ook zeer goed voorzien van vindplaatsen rijk aan mineralen. Ongeveer 1600 verschillende mineralen werden er al gevonden en geïdentificeerd. Sinds 1546 (en tot 2008) werden
264 daarvan voor het eerst ontdekt in dit land.
Dit is zo’n 6% van alle gekende species, waardoor Italië als 4de op de ranglijst van typemineralen per land komt (na de USA, Rusland en
Duitsland).
Naast de typemineralen bevat het boek ook 28
beschrijvingen van mineralen die genoemd werden naar Italianen of Italiaanse instellingen.
Verdere details lees je o.a. ook op
http://www.mindat.org/forum.php?read,6,13580
9,135975
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Elbani. Fotografie e notizie di minerali delle
pegmatiti del Monte Capanne, Isola d’Elba.
van Maurizio Giarduz en Gilberto Maggioni. 240
pagina's, 280 foto's, richtprijs €23,00.
Een boek over de pegmatietmineralen van het
eiland Elba, geschreven door twee fervente mineralenverzamelaars die hun passie met anderen willen delen. Naast de uitgebreide beschrijvingen van de mineralen, biedt het boek ook
heel wat vindplaatsinformatie. Ideaal dus voor
wie eer eens wil gaan kappen! Wie het werk
eens wil inkijken en/of bestellen, kan voor meer
info terecht op
http://www.elbaminerals.com/Elbani/Elbani.htm
Luminescenza nel regno minerale
van Guido Mazzoleni (tekst) en Roberto Appiani
(foto's).
Het laatste werk is sinds de MKA-vergadering
van april wellicht geen onbekende meer. Ons
aller opperfluomeester Axel had toen immers
een exemplaar ter inzage meegebracht. Vermits hij ongetwijfeld zelf ook nog een artikel
over dit werk gepleegd heeft in dit tijdschrift,
gaan we er hier niet veel dieper op in. Noteer
wel dat er ook een Engelse versie van dit boek
in de maak is. Als alles meezit, zou die versie
klaar zijn tegen eind juni. Gemikt wordt op de
beurs van Sainte-Marie-aux-Mines
En nu we het toch over beurzen hebben: wie
dacht dat er al genoeg Duitse beurzen waren,
heeft het mis. In het Duitse Mekka van de
edelsteenindustrie - Idar-Oberstein dus - gaat
binnenkort een nieuwe beurs van start. Van 28
tot 30 mei kan je er terecht voor de 1ste
Mineralienwelt, die naast een pleiade aan
handelaars ook uitpakt met twee speciale
tentoonstellingen : één over fascinerende
toermalijnen en één over de betekenis van
gezondheidsstenen ten tijde van Hildegard von
Bingen (11-12de eeuw).

Ciao,
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Bekijk het
eens door
een andere
bril…

Paul Tambuyser
Als verzamelaar van oude instrumenten die gebruikt werden in de mineralogie en de kristallografie, ben ik voortdurend op zoek naar interessante objecten voor mijn collectie. Dat
is niet zo voor de hand liggend omdat er, in vergelijk met andere wetenschappen, maar
relatief weinig mensen aan mineralogie doen. Bijgevolg is het aantal mineralogische
instrumenten dat ooit vervaardigd werd niet al te groot. Omdat ik mij verder beperk tot instrumenten uit het pre-x-stralen-diffractietijdperk is het aantal voorwerpen al helemaal beperkt. Als verzamelaar ben je dan erg blij als je weer eens wat op de kop kunt tikken.
Een paar jaar geleden had ik weer geluk en kocht ik op eBay een merkwaardige polariscoop. Een polariscoop is een instrument dat men gebruikt om een aantal optische kenmerken van een transparant materiaal te bestuderen. Het bestaat uit een polarisator
(vroeger een Nicol prisma, tegenwoordig een polaroidfilter) en een analysator (zelfde makelij als de polarisator) waartussen men het te bestuderen kristal plaatst. De polarisator en
de analysator zetten ongepolariseerd licht om in vlak gepolariseerd licht en wanneer men
het polarisatievlak van de analysator loodrecht op dat van de polarisator draait, dan laat
deze combinatie helemaal geen licht meer door. Plaatst men een optisch anisotroop materiaal (in de mineralogie zijn dat dan kristallen die niet tot het kubisch stelsel behoren)
tussen polarisator en analysator, dan zal in bepaalde oriëntaties van het kristal ten opzichte van de polariscoop het licht wel doorgelaten worden. Wat men daaruit kan afleiden
staat o.a. beschreven in Geonieuws 11 (149-164). In feite is een polariscoop op te vatten
als een polarisatiemicroscoop zonder lenzenstelsel. In de gemmologie wordt de polariscoop nog steeds toegepast.
Maar nu weer even terug naar de polariscoop van eBay. Het apparaatje (fig. 1) bestaat uit
een 8 cm lange vernikkelde tubus (diameter 1,9 cm) met daarin twee Nicol prisma's. De
polarisator is in de tubus gefixeerd terwijl de analysator met behulp van een hendeltje
over een hoek van 90° gedraaid kan worden (van parallelle stand naar extinctie). Aan de
kant van de analysator is een oculair. Ongeveer in het midden van de tubus is een uitsparing waar men het te onderzoeken object kan plaatsen en eventueel draaien of heroriënteren.
Op de tubus is een tekst gegraveerd "KING'S PEBBLE TESTER | PAT. APPLIED FOR".
Een "pebble-tester", dat klinkt voor een verzamelaar van mineralogische instrumenten wel
erg interessant in de oren. Komt daar nog bij dat het apparaatje in een houten, met leder
overtrokken etui (12 x 5,4 x 4 cm) zit met als opdruk "KING'S POLARISCOPE". Kortom
een aanwinst voor de verzameling.
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Wel vreemd vond ik de twee
lenzen die zich ook in het etui
bevonden (fig. 3). Het zijn helemaal geen krachtige lenzen,
integendeel, en daar zag ik in
combinatie met een polariscoop
geen toepassing voor. Als je al
een lens met een polariscoop wilt
combineren
(om
er
een
conoscoop van te maken) dan
moet dat een erg krachtige lens
zijn en dan kan je er
assenbeelden mee waarnemen
(om optisch één- en twee-assige
kristallen
van
elkaar
te
onderscheiden).
Het instrument verdween in de
verzameling tot ik het onlangs
wou beschrijven op de website van het "Virtual Museum of the History of Mineralogy";
onze website over de geschiedenis van de mineralogie en de kristallografie
(www.mineralogy.be). Het zou er een mooi plaatsje krijgen, samen met een aantal andere
polariscopen. Dat was dan meteen reden om eens op het internet op zoek te gaan naar
gegevens over deze "pebble tester". Ten slotte wou ik ook weten hoe oud het instrument
is in plaats van er een schatting bij te moeten schrijven in de zin van "einde 19de, begin
20ste eeuw". Het was zeker van vóór de tweede wereldoorlog, want anders zouden er wel
polaroidfilters in plaats van calciet splijtfragmenten in verwerkt zijn.
Geen krachtiger hulpmiddel dan Google, want met de zoekterm "king's polariscope" was
het al meteen raak en kreeg ik een verwijzing naar een gedigitaliseerde versie van een
catalogus van de firma James W. Queen and Company uit 1889. Maar wel met de titel
"Priced and Illustrated Catalogue of Ophthalmological Instruments, Spectacles and Eyeglasses,…". We hebben dus te maken met een apparaat voor oogartsen of opticiens.
Uit de tekst van de catalogus blijkt dat een "pebble tester" diende om de samenstelling
van brillenglazen te controleren. En inderdaad, de twee lenzen die in het etui zitten zijn
voorbeelden van brillenglazen en op een van die lenzen staat "pebble". Toen ik een van
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de lenzen door de "pebble tester" bekeek dan bleef bij gekruiste Nicols het gezichtsveld
donker. Bij de "pebble-lens" was dat anders want bij rotatie van die lens werd het gezichtsveld afwisselend donker en helder; een kenmerk van een optisch anisotroop kristal.
Misschien wel kwarts? Inderdaad, het Engelse woord "pebble" betekent niet alleen kei of
keitje, maar het werd in de optica gebruikt om uit bergkristal (kleurloos kwarts) vervaardigde lenzen aan te duiden.
In de 18de en 19de eeuw werden brillenglazen niet uitsluitend uit glas, maar ook uit kwartskristallen geslepen. Uit bergkristal vervaardigde brillenglazen waren natuurlijk een heel
stuk duurder dan gewone glazen lenzen. Bedenken we maar even dat je al een bijzonder
helder en insluitselvrij stuk bergkristal moet hebben om er een fatsoenlijk brillenglas uit te
slijpen. De reden dat men bergkristal gebruikte, was de betere kwaliteit van het gepolijste
oppervlak, de hogere hardheid (7 in vergelijk met 5,5 voor glas) en het feit dat het in perfect kleurloze kristallen te vinden was (in die tijd had glas toch altijd een wat groenige tint).
Omdat men deze kwartslenzen niet zonder meer van glazen lenzen kon onderscheiden,
maakte men gebruik van een polariscoop, de "pebble tester", om daarover uitsluitsel te
geven (of eventuele fraude op te sporen). Deze "pebble tester" is bijgevolg een mooi voorbeeld van de toepassing van de optische kristallografie in de oftalmologie. In een boek uit
1881 van Charles Harrison Vilas, "Spectacles; and how to choose them", ook via Google
gevonden (en in gedigitaliseerde versie te consulteren), wordt het gebruik van de "pebble
tester" uitvoerig beschreven.
Toch nog even een kleine bedenking met betrekking tot het gebruik van bergkristal in brillenglazen. Als men geen hinder wou hebben van de dubbelbreking van het gebruikte
kwartskristal dan moest men de kristallen wel zodanig slijpen dat de optische as (de c-as)
van de kwartskristallen evenwijdig lag met de kijkrichting doorheen de brillenglazen. Maar
in die richting gedraagt het kristal zich wel als enkelbrekend en bijgevolg, met wat onoplettendheid, in de polariscoop niet van glas te onderscheiden. Men moest de lenzen dus wel
gekanteld in de polariscoop bekijken om zeker te zijn dat het geen gewoon glas was. De
polariscoop was dan tevens een hulpmiddel om na te gaan of de lenzen wel degelijk goed
georiënteerd geslepen waren.
Mijn polariscoop is nu weliswaar geen mineralogisch instrument, maar het heeft voor mij
wel een meerwaarde gekregen gezien de geschiedenis ervan.

Links de
glazen lens,
rechts de lens
uit bergkristal.
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Luminescentie in het
rijk der mineralen,
de magie van de
regenboog in steen
Axel Emmermann

Kleurfoto's
zie kaft-pagina's

Terwijl ik hier de Italiaanse uitgave in mijn handen
heb, is de vertaling in het Engels van dit boek in
volle gang. Zoals de titel al aangeeft is dit een
nieuw en op moderne leest geschoeid werk over
fluorescerende mineralen. Dit is natuurlijk de “Nederlandse titel”. De echte titel zal waarschijnlijk
“Luminescence in the Mineral Realm, The Magic
of the Rainbow in the Stone” maar dat is volledig
in handen van de vertaler en proofreader.
Over de auteurs
de tekst en wetenschappelijke kant van het werk zijn van de hand van Guido Mazzoleni,
een beroepsgeoloog die al veel werk verricht heeft rond de geologie van de Italiaanse Alpen. De prachtige foto's zijn van Roberto Appiani, ons ook bekend als zijnde een van de
betere fotografen die de website van St Marie-Aux-Mines hebben gehaald.
Over het boek:
De schrijver is ons niet onbekend want wij hebben reeds een boek van hem in onze bibliotheek. Zijn vorige boek, over mineralen en vindplaatsen in de Italiaanse Alpen was helaas
uitsluitend in het Italiaans verkrijgbaar. Guido was in 2006 al eens op Minerant langs geweest met zijn eerste boek. Hij had daarbij ondervonden dat Engelstalige boeken beter
verkopen dan Italiaanse. Ikzelf was er toen helaas niet bij wegens chirurgische ingreep
maar Guido had hier en daar al wel horen zeggen dat je voor informatie op het gebied van
"La Fluorescenza" best ook eens bij mij langskomt. Verleden jaar nam hij dus contact met
me op met de vraag of ik hem kon helpen met een foto die hij graag in zijn nieuwe boek
wilde plaatsen. Ik had eerst niet goed door over welk soort boek het ging omdat mijn Italiaans non-existent is en Guido's Engels van een hoogst verwarrende kwaliteit bleek te zijn.
Na een aantal valse starts bleek dat Guido een aantal foto's van welbepaalde specimens
tekort kwam en dat ik die kon aanleveren. Ik had zelf de nodige specimens en wat ik niet
zelf had kreeg ik in leen van onze voorzitter, Paul Van hee. Ook de foto’s die ik had gemaakt van Rik Dillen’s Vlasoviet-Gittinsiet voor Geonieuws van januari 2010 kwamen
goed van pas. Van het een kwam het ander en na enkele weken was de samenwerking al
heel intensief. Ik heb toen aan Guido gevraagd of hij besefte hoeveel meer "Engelskundige" (mensen wier moedertaal niet Engels is maar die het wel verstaan) mensen er op de
wereld zijn dan Italiaanstalige luidde het antwoord enigszins aarzelend: "een paar miljard".
Vanaf toen was het niet meer nodig om Guido verder te overreden. Het was enkel nog
zoeken naar de snelste manier om een vertaler te vinden die Engels als moedertaal heeft.
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Bleek dat Guido Mazzoleni en Gavin Malcolm elkaar kenden. Gavin Malcolm is een Brit
en een lid van de Russell Society, een belangrijke vereniging van mineraalverzamelaars
in de UK. Gavin kent echter geen Italiaans, wat aan de vertaling toch wel een exotisch
tintje had kunnen geven. We hebben dan een tussenoplossing gezocht waarbij Guido zelf
de Italiaanse brontekst vertaalde naar een soort steenkolen Engels. Gavin en ikzelf
trokken dat kromme Engels dan recht, soms met veel moeite, soms met enige hilariteit en
soms moesten we er de Italiaanse brontekst bijhalen en kijken of Google er beter mee
overweg kon dan de schrijver zelf. Het is vanaf de aanvang van het project de bedoeling
geweest om het boek te introduceren op Minerant. Helaas was de ambitie groter dan de
werkelijkheid. De uitgave zal midden juni van de persen rollen, net op tijd voor SainteMarie-aux-Mines.
Over het concept:
De auteur begint met een uiterst ongedwongen houding aan de verduidelijking van het
verschijnsel luminescentie. Als ondertitel gebruikt hij een frase die meteen de beginnende
verzamelaar duidelijk maakt waarover het gaat: "de magie van de regenboog in de stenen". In het voorwoord breekt hij een lans voor de samenwerking tussen beroepsgeologen en de toegewijde verzamelaars, zowel individueel als binnen het verband van verenigingen. Guido maakt verder nog de vergelijking tussen het oude Rome dat het centrum
van de beschaving en dus ook van de wetenschappen was (denk maar aan Plinius De
Jongere die met zijn verslag van de ondergang van Pompeï het eerste wetenschappelijk
verantwoorde verslag van een vulkaanuitbarsting naliet ) en het moderne Italië dat volgens hem veel te weinig inspanningen doet om iets te betekenen op het vlak van de geologie en de mineralogie. Dit is natuurlijk een standpunt dat zowel verdedigbaar als betwistbaar is maar het is wel eigen aan het gevoel van trots dat we terugvinden bij alle nazaten
van grote beschavingen. Denk maar aan Griekenland, Egypte, Romeinse Rijk, etcetera.
Over de inhoud:
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Het boek begint natuurlijk met het voorwoord (van ondergetekende) gevolgd door
uitgebreide
dankbetuigingen aan al wie meegewerkt heeft aan het tot stand komen van dit
werk. Het zal u plezieren, beste lezer, dat uw vereniging de MKA hier flink in de
bloemetjes wordt gezet.
Introductie: hier maakt Guido de lezer duidelijk hoe hij ertoe kwam om over de
fluorescentie te gaan schrijven en waar hij zijn werk situeert. De titel van de volgende hoofdstukken verklaren meteen de inhoud ervan.
Eerste waarnemingen omtrent luminescentie
Zonlicht en de kleur der dingen
Veelgebruikte termen
Ultraviolet licht en lampen
Basisbegrippen van de chemie van mineralen en van de mineralogie
Fluorescentie in het rijk der mineralen: hoe ?
Fluorescentie in het rijke mineralen: waar ? Beroemde vindplaatsen,
Italiaanse vindplaatsen
Je collectie: hoe stel je ze tentoon ?
Aanbevolen literatuur
Glossarium
Lijst van fluorescerende mineralen
Foto index
Opmerkingen over de Italiaanse en Engelse editie
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Waar situeert zich dit boek?
Voor de meeste mineralenverzamelaars is fluorescentie niet meer dan een randverschijnsel. Wanneer je nochtans bij een verzamelaar eens met de UV lamp over diens verzameling gaat is hij of zij meestal wel erg verbaasd dat er reeds zoveel fluorescerende specimens in hun verzameling zitten. Voor deze mensen is het een geweldig instap-boek. Er is
een logische opbouw en je wordt niet direct met zware technische termen om de oren geslagen. De termen die toch wat moeilijker liggen bij de leek worden netjes verklaard in het
glossarium. Voor de verzamelaars van fluorescerende mineralen is dit een goede middenklasser.
Er zijn mooie voorbeelden en vooral veel voorbeelden. Meer dan 220 kleurenfoto's van
mineralen die fluoresceren onder verschillende golflengten zijn in het boek opgenomen.
De auteurs en de uitgever hebben heel veel aandacht gegeven aan de kleur getrouwheid
van het drukwerk. De foto's geven de realiteit weer en dat is op zich al een nieuwigheid.
Ook belangrijk is dat voor vrijwel alle getoonde specimens ook een foto in gewoon wit licht
is gemaakt. Het is ook alleen doordat de auteurs de moeite willen nemen om het boek in
het Engels te laten vertalen dat het voor nagenoeg iedereen toegankelijk is. Dit werk is
dan ook een absolute aanrader !

Melanophlogiet, Livorno, Italië. Dit kristalletje is zo klein dat de eigenaar, Paul Van hee, niet wist
dat het op zijn specimen zat. Foto © Axel Emmermann.
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Fotochromisme en fluorescentie
in sodaliet, variëteit hackmaniet
Axel Emmermann

Kleurfoto's : zie kaft-pagina's

Hackmaniet is geen door de IMA erkend mineraal. Het is een variëteit van sodaliet waarin
een welbepaald deel van de chlooratomen vervangen is door zwavel. Gewone sodaliet
bevat doorgaans ook wat zwavel, getuige de vaak spectaculaire oranje fluorescentie van
sodaliet specimens uit Groenland.

Fotochromisme
Zowel sodaliet als hackmaniet vertonen vaak een verschijnsel dat fotochromisme genoemd wordt. Wanneer ze bestraald worden met elektromagnetische straling van voldoende hoge energie, verandert hun kleur van wit of roze naar donker paars. Dit proces is
volkomen omkeerbaar door de specimens bloot te stellen aan normaal wit licht. Meestal
wordt ‘aangenomen’ dat sodaliet die sterk van kleur verandert hackmaniet is maar in principe is dat niet noodzakelijk zo.
De oorzaak van de verschijnsel ligt in de structuur van sodaliet en hackmaniet. In deze
mineralen zijn tetraëders van silicium- en aluminiumoxide zodanig gerangschikt dat ze
kooien vormen waarbinnen ionen kunnen opgesloten worden. Aan de binnenkant van de
kooi bevinden zich vier natrium ionen in een tetraëdrische coördinatie. Bij sodaliet is deze
kooi normaliter opgevuld met chloor-ionen waardoor ze eruitziet als [Na4Cl]3+. In de doorgaans chaotische ontstaansgeschiedenis van mineralen verloopt niet steeds alles volgens
plan. Een aantal van deze kooien zal dan ook leeg blijven. We spreken dan van chloor-vacatures die dus eigenlijk niets anders zijn dan lege ruimte, omgeven door vier positieve
natrium ionen.
Zo'n "positief gat" in de structuur van een mineraal is natuurlijk een ideaal vangnet om de
negatief geladen elektronen in te vangen. Wanneer je een kortegolf UV lamp op sodaliet
of hackmaniet richt worden er talloze elektronen losgeslagen van de gemakkelijk te ioniseren anionen (chloor, broom, zwavel) in de ‘bezette kooien’. Die elektronen worden dan
gretig ingevangen door de positief geladen chloor-vacatures die ernaast liggen. Hierdoor
ontstaan op de sites van die chloor-vacatures een aantal kleurcentra, ook f-centers genoemd (naar het Duitse woord "Farbenzenter").

Links : een enkelvoudige sodalietkooi gevormd
door SIO4 (groen) en AlO4 (blauw) tetraëders,
met Na+-ionen (rood) en een Cl--ion (geel).
Rechts : het sodaliet netwerk gevormd door
verbonden tetraëders. Je vindt deze figuur
terug in kleur op de kaftpagina's.
Figuur © Mark Weller (University of
Southampton).
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We schrijven deze kleurcentra als Na44+ + e- . De elektronen die ingevangen zitten in de
deze kooien hebben echter aan een klein duwtje genoeg om uit de elektrostatische greep
van de natrium ionen los te komen en hun normale plaats weer in te nemen binnen de
structuur van het mineraal. Zonlicht of gewoon wit licht bevatten genoeg energie om de
elektronen dat duwtje te geven.
Je ziet dus letterlijk voor je ogen gebeuren dat een hackmaniet specimen donker paars
kleurt wanneer je het enkele seconden onder een korte golf UV lamp houdt en weer ontkleuren wanneer je er buiten mee in het daglicht gaat staan.

De fluorescentie
Hackmaniet onderscheidt zich van sodaliet door het feit dat 6,23% van de natrium-kooien
opgevuld zijn met een disulfide ion in plaats van een chloor ion. Dit disulfide ion, of S2-, is
de fluorescentie-activator van een hele reeks alumino-silikaten waaronder meioniet, tugtupiet, noseaan, hauyn, etc.. Het is een van de weinige ionische activators van niet-metallische aard (samen met stikstof en boor in diamant).
In alle natrium en calcium gecoördineerde alumino-silikaten (mineralen met kooistructuren
die aan de binnenkant Na+ of Ca2+ ionen hebben) kunnen Cl- ,OH- ,F- , O2- en CO32vervangen worden door de moleculaire ionen O2 – en S2- (dioxide en disulfide). Substitutie
door deze ionen kan leiden tot fluorescentie (bij afwezigheid van quenchers) waarbij duidelijke verschillen bestaan tussen de emissie van O2 – en S2-. Bij opvulling van de kooien
door het dioxide ion treedt een blauwe fluorescentie-emissie op die rond 440 nm een maximum heeft. Het disulfide-ion veroorzaakt een fluorescentie in het groengele gebied van
het spectrum rond 560 nm.
De O2 – én de S2- emissies vertonen een symmetrische vibratie waardoor het spectrum
een aantal extra pieken gaat vertonen. Deze extra pieken zijn verschoven naar het rode
gebied van het spectrum en zitten op regelmatige afstanden van de hoofdpiek. Zo zien
we voor S2- in sodaliet een reeks pieken die gesitueerd zijn op ongeveer 559.6 nm +
n*17.5 nm (n= 1, 2, 3, … gehele getallen dus). Normaal wordt echter een andere eenheid
dan nanometer gebruikt voor zulke “speciale aangelegenheden” in de spectrometrie : het
golfgetal of reciproke centimeter (of retemitnec , geloof het of niet).
De omrekening is eenvoudig: k = 1/golflengte in cm. Uitgedrukt in die eenheid liggen de
vibratiepieken van het disulfide ion op 17870 cm-1 – n * 575 cm-1. Deze vibratie ontstaat
door de schommelingen in de lengte van de binding tussen de twee zwavelatomen van

Dit is een voorbeeld van een
zéér complexe fluorescentie !
Blijkbaar zijn dioxide en disulfide
ionen samen aanwezig. Mogelijk
wordt de oranje disulfide fluorescentie nog versterkt door de aanwezigheid van wat mangaan (bijgetekende curve) en zit bovendien nog een piek van driewaardig ijzer de S2- piek verscholen.
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het S2- ion. Omdat beide atomen ingevangen zijn in de ‘kooi’ van sodaliet zijn ze verplicht
de roostertrillingen van die kooi te volgen en ze schommelen dan ook symmetrisch over
en weer over de as van die binding. De lengte van de binding tussen de zwavelatomen
van het disulfide-ion is ook kenmerkend voor ieder mineraal en wordt mee bepaald door
de afmetingen van de ionenkooi. Logischerwijs is de afstand tussen de vibratiepieken van
het spectrum dus ook verschillend per mineraal. De volgende tabel geeft deze waarden
weer voor enkele mineralen die door disulfide fluoresceren:
Mineraal
Sodaliet
Sodaliet var. hackmaniet
Tugtupiet
Vishneviet
Hauyn
Scapoliet
Delhayeliet

 k in cm-1
575
570
568
557
548
562
590

Bindingslengte Å
1.82
1.83
1.83
1.84
1.85
1.83
1.81

Door
Tarashchan, 1978
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
Gaft et al., 1982

Hetzelfde gebeurt met het dioxide-ion maar doordat de bindingsenergie tussen twee zuurstofatomen groter is dan die tussen twee zwavelatomen liggen de vibratiepieken dichter
op elkaar. De bindingslengte is immers kleiner, van 1.30 Å in anhydriet tot 1.50 Å in natriet
(O2 – hier wel als vrij molecuul, niet in een kooistructuur).
Het netto-effect van deze ‘extra’ pieken is dat de fluorescentie van sodaliet t.g.v. O2 – en
S2- insluiting verschuift naar het rode gebied van het spectrum. De blauwe fluorescentie
van de O2 – wordt blauwgroen terwijl de geelgroene fluorescentie van de S2- oranje wordt.
De beste manier om de vibratiepieken duidelijker zichtbaar te maken is het mineraal in
kwestie flink af te koelen met bvb vloeibare stikstof. Dat is echter duur, niet zonder gevaar
en bijzonder slecht voor het specimen dat zo wel eens uit elkaar kan springen. Jammer
want met enige ervaring en omzichtigheid zou je de k van vibratiepieken kunnen gebruiken als determinatiehulp.
Er is echter nog meer aan de hand bij de complexe fluorescentie van hackmaniet. De fcenters (Na44+ + e-, weet u nog ?) hebben óók een eigen fluorescentie. Die uit zich bij bestraling met korte golf en middengolf UV in een spectrale piek bij 375 nm. Logisch, eigenlijk want de kleurcentra die ontstaan worden ook vernietigd door de fotonen van het UV.
Daarbij komt de energie vrij van de elektronen die zich opnieuw bij de anionen in de
ionenkooi voegen. Onder UV-C en UV-B fluoresceert hackmaniet dus vaak in het UV, net
op een golflengte die erg geschikt is om de disulfide-fluorescentie op te wekken. En dat is
nog lang niet alles…
Tweewaardig mangaan kan ook natrium vervangen in de hoeken van de veelbesproken
structuurkooien. Daardoor kan een sterke spectrale piek ontstaan bij 620 nm, mooi in het
oranje gebied waar ook de vibratiepieken van S2- zitten. Hierdoor liggen de vibratiepieken
vaak bovenop de mangaanpiek. Driewaardig ijzer kan ook aluminium vervangen in de
AlO4 tetraëders. Dit leidt dan weer tot een fluorescentie in het diep rode gebied, 720 nm.
Hoe dan ook, sodaliet en vooral de hackmaniet variëteit ervan zijn prachtige voorbeelden
van hoe ongemeen complex het verschijnsel fluorescentie kan zijn.
Dankwoord - acknowledgements
We owe sincere thanks to Mark Weller (University of Southampton) for the image of the crystal
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We zijn dank verschuldigd aan Mark Weller (University of Southampton) voor de figuur met de
kristalstructuur van sodaliet.
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Hackmanietspecimen (zijde 1 boven, zijde 2 onder).
Illimaussaq complex, Narsac, Kitaa Provincie, Groenland.
Links : onder wit licht
Rechts : na korte bestraling met UV-licht.
Verzameling en foto © Axel Emmermann.

Hetzelfde specimen,
links : belicht met LW-UV (380 nm) - oorzaak van de fluorescentie is het disulfide-ion
rechts : belicht met SW-UV (254 nm) - de rode fluorescentie is waarschijnlijk afkomstig van wat
ijzer dat aluminium vervangt.
Verzameling en foto © Axel Emmermann.

Geonieuws 35(6), juni 2010

131

Groot hackmanietkristal, Kokchavallei, Badakhshan,
Afghanistan. Verzameling en foto © Axel Emmermann.
Linksboven : wit licht
Rechtsboven : na belichting met SW-UV-licht
Midden-links : SW-UV-belichting. Het dioxide-ion aan het
werk veroorzaakt de blauwige fluorescentie. Het zwakke
oranje dat hier doorschemert is de fluorescentie van het S2ion dat wordt opgewekt door het 375 nm UV van de
fluorescentie van de f-centers.
Midden-rechts : zeer sterke fosforescentie van het
hackmaniet-kristal. Vaak is deze fosforescentie een goede
manier om hackmaniet van sodaliet te onderscheiden.
Onderaan : LW-UV-belichting. Hier is het disulfide-ion de
activator.


Links : een enkelvoudige sodalietkooi
gevormd door SIO4 (groen) en AlO4 (blauw)
+
tetraëders, met Na -ionen (rood) en een Cl ion (geel).
Rechts : het sodaliet netwerk gevormd door
verbonden tetraëders.
Figuur © Mark Weller (University of
Southampton).
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