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MKA-kalender
Vrijdag 1 oktober 2010
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 20.00 h.

Axel Emmermann
“Fluorescentie, misschien toch niet
zo simpel ?”
Wanneer je tien jaar geleden aan iemand vroeg waarom een specimen fluoresceerde kreeg je een
van de vier standaard antwoorden: mangaan, uranium, zeldzame aarden of organische stoffen.
Rechttoe, rechtaan. Tegenwoordig begint er meer en meer kennis verspreid te worden en sinds we
onze spectrometer hebben gekocht is het hek helemaal van de dam. Mineraal na fluorescerend
mineraal moet zijn geheimen prijsgeven en we beginnen zowaar de aandacht te trekken, zelfs op
internationaal vlak, met onze publicaties. Nochtans stellen we vast dat hoe dieper je graaft in de
materie van de activators hoe complexer de zaak wordt. Axel neemt je vanavond mee op een
mystery-tour langs de ietwat minder simpele fluorescentiemechanismen om te eindigen met een
straf verhaal over een mineraal dat fluoresceert omdat hetgeen er in zit zou moeten fluoresceren
maar dat niet doet omdat hetgeen er niet inzit dat wél doet. Als U de vorige zin moeilijk kan vatten
moet u beslist komen luisteren naar een verhelderende uitleg met kleurrijke beelden.

Vrijdag 8 oktober 2010
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)

20.00 h

Peter Van den haute
“Mineralogie aanleren
in het begin van de 21ste eeuw”
Tien jaar geleden (ja, wat vliegt de tijd !) werd door Dr. Peter Van den haute de tijdsbepaling in de
geologie uit de doeken gedaan. Ondertussen werd Peter benoemd tot professor in de mineralogie
aan de Universiteit Gent. Voor ons uiteraard een reden te meer om hem nog eens als spreker uit te
nodigen ! Het onderwerp voor de lezing ligt dan ook enigszins voor de hand : hoe breng je de mineralogie aan de man bij de studenten van vandaag ? Voor de ene wordt het mogelijk een nostalgische avond, voor de andere een openbaring. Feit is dat er op deze boeiende avond héél wat over
mineralogie te leren valt op een zéér aangename manier !
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Zaterdag 9 oktober 2010
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.

Bergkristal in juwelen en in de kunst
Johan Kok
De heldere kleurloze variëteit van kwarts is bij het ruime publiek wellicht beter bekend onder de
naam bergkristal. Bergkristal leent zich door zijn hardheid en zijn transparantie tot het vervaardigen
van allerlei juwelen en kunstvoorwerpen. Johan neemt ons mee op een reisje door de tijd en
bespreekt een aantal voorwerpen, die uit bergkristal vervaardigd werden. Ook deze lezing is weer
een aanrader voor niet-werkgroepleden.

Zondag 17 oktober 2010
Schatten op zolder is er weer !
Mini-MKA beurs op zondag 17 oktober in ‘s Gravenwezel
Gratis toegang voor iedereen, gratis stand voor MKA-leden, mineralen krijgen (!), ruilen of
kopen aan spotprijzen, een democratisch drankje en een gezellige babbel : u raadt het al,
“Schatten op zolder” is weer in aantocht !
Onze mini-MKA-mineralenbeurs gaat als vanouds door in de grote zaal achteraan in “De
Drie Rozen”, Kerkstraat 45 te ’s Gravenwezel op zondag 17 oktober. Toegang van 10 h
tot 17 h voor de bezoekers, standhouders zijn welkom vanaf 9 h om hun stand in te
richten. Iedereen welkom, dus maak alvast veel reclame in uw familie, vrienden en
kennissenkring.
Wie een stand wil reserveren belt (03 827 67 36) of mailt (ina.van.dyck@skynet.be) even
naar Ineke Van Dyck. U komt toch ook ? Tot dan !
P.S. Sfeerbeelden van vorig jaar : www.minerant.org/MKA/actueel.html#sfeerbeelden

www.minerant.org
Iedereen zal het er wel mee eens zijn dat het internet enorme veranderingen in onze maatschappij
heeft teweeggebracht. Nu in 2010 viinden we
e het vanz
zelfsprekend dat we thuis een internetaansluiting hebben en het web is gewoon niet meer uit ons dagelijks bestaan weg te denken. In 1995, vijftien jaar geleden, toen internet voor velen nog een onbekend fenomeen was, had de MKA als eerste mineralenvereniging ee
en eigen website; de "Mineral Collectors Page".
Het is best mogelijk dat de recente introductie van de iPad (in de USA gelanceerd op 27 januari
2010 en in België te koop sinds 23 juli) weer een nieuw tijdperk inluidt. Op de Techonomy-conferentie (4-6 augustus j.l. in Lake Tahoe, California) verdedigde Nicholas Negroponte (de man achter
de $ 100 laptop "One Laptop Per Child") de stelling dat hij verwacht dat het fysieke boek over vijf
jaar zo goed als verdwenen zal zijn. Negroponte duidt natuurlijk op de ontwikkeling van tablet-PC's
en eBook Readers met de iPad van Apple aan kop.
De huidige evolutie indachtig en omdat er toch nog wat veranderingen aan de MKA-website nodig
waren, hebben we deze meteen ook voor de iPad getest. Verder zijn een aantal onvolkomenheden
in de scroll down menu's bovenaan de webpagina's aangepast. Maar ook op eBook-gebied heeft
de MKA alvast wat te bieden. Een klein assortiment digitale boeken, die nuttig zijn voor de mineralenverzamelaar, kan ieder (geregistreerd) MKA-lid gratis via onze site downloaden.
www.minerant.org/MKA/actueel.html
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 23/10/2010 - 14/11/2010

De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html.
Voor beurzen tot 23/10 verwijzen we naar het vorig nummer of naar hogervermelde website.
17/10

BE 'S GRAVENWEZEL. "De drie rozen", Kerkstraat 45. 10-17 h. Mini-beurs van de MKA.
Info : Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11, B-9140 Temse. Tel. 03 8276736.
<ina.van.dyck@skynet.be>
22-24/10 ES BILBAO. Exhibition Centre, Ronda de Azkue 1, Barakaldo. 10-20 h. <gconde@bec.eu>

www.fosminer.com
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CESENA (FC). Quartiere Cesuola, Via Ponte Abbadese 449. Beurs (M-F).
CERNAY (Elzas). Espace Grün (stadscentrum). 9-19/9-18 h. Beurs (M-F).
REIMS (51). Caveaux du champagne de Castelneau 2 rue Gosset. 10-19 h. Beurs (M-F).
armp-reims.com
PERNES LES FONTAINES (84). Centre culturel des Augustins. 9.30-19 h. Beurs (M-F).
www.paleopernes.fr
VILLACH. Volkshaus Volkendorf, Neubaugasse 9. Beurs (M-J).
<zanaschkamineralien@a1.net>
KLOSTERNEUBURG. Babenberghalle, Rathausplatz 26. Beurs (M-J-E).
<mineralienboersen@hotmail.com>
FRANKFURT. Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst. 11-18 h. Beurs (E).
STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle, Tainerstraße 7. 10-18/11-17 h.
Beurs (M-F-E). <rbmineral@aol.com> www.mineralien-fossilien-stuttgart.de
CESENA (FC). Quartiere Cesuola, Via Ponte Abbadesse 449. Beurs (M-F).
AMSTERDAM. Borchlandhal, Borchlandweg 6, A'dam/Duivendrecht (bij Arena-station). 10-17
h. Beurs (M-F-J-E). <evenement.administratie@gea-geologie.nl>
BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkamp Straße. 11-17 h. Beurs (M-F).
<peter@mineralien-kujath.de> www.mineralien-kujath.de
TRAUNSTEIN. Chiemgau-Halle. 9-16.30 h. Beurs (M-F). <guenterhelbig@online.de
MARBURG/CAPPEL. Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). <frankwierich@gmx.de
THOLEY-HASBORN (Saarland). Kulturhalle, Parkstraße. 9-18 h. Beurs (M).
<jaeckel.herbert@t-online.de
MAXEN. Müglitztal OT Maxen. Beurs (M). <info@kunsthof-maxen.de
MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E). <info@mineralientage.de>
www.mineralientage.de
SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <charles.handschin@gawnet.ch
SURGERES (17). Castel Park. 10-19 h. Beurs (M-F).
BERLIN. Messegelände, Halle 17, Messedamm 22. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <info@berlinmineralien.de> www.mineralis.de
TIŠNOV. Sokolovna Gymnásium. 11-19/9-19/9-16 h. Beurs (M). <andrej.sucko@wo.cz>
www.tisnov-mesto.cz
BARCELONA (MONTJUIC). Hall 6. Montjuïc Exhibition Centre. 10–20.30/10-20.30/9-20 h.
Beurs (M-F-J-E). <expominer@firabcn.es> <jsanchezg.premsa@firabcn.es>
www.expominer.com
21 Nov: 09.00 – 20.00

NOVEGRO (MI). Parco Esposizioni. 10-19/10-18 h. Beurs (M-F-J-E).
<luciano.ceciliato@fastwebnet.it> <gmlmilano@libero.it>
www.parcoesposizioninovegro.it/preziosa
PURMEREND. Partycentrum Concordia. 10-17 h. Beurs (M-F).

6-7/11

B
LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy.
Tel. 085-232939 <interminerallgb@gmail.com> www.agab.be

6-7/11

B
Montigny-LE-TILLEUL. Centre culturel, Rue Wilmet. 9-18/9-16 h. Ruil-beurs
Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul.
Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net> www.quatrem.be
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CHATELLERAULT (86). Salle Camille Page. Beurs (M-F).
LUXEMBURG. Ehibition Center Luxexpo. 10-18 h. Beurs. <wolffjb@pt.lu>
LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. Beurs (M-F-J-E).
<zanaschkamineralien@a1.net>
SANKT INGBERT. Am Markt 6. 10-18 h. Beurs (E). <nlindinger@t-ingbert.de>
www.sanktingbert.de
ENNEPETAL. Haus Ennepetal, Gasstraße 10. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E).
<info@en-mineralienboerse.de> www.en-mineralienboerse.de
CHUR. Tagungszentrum, Brandis 12. 10-17/12-17 h. Beurs (M).
VISSENBJERG (eiland Fünen). Vissenbjerg-Hallerne, Indraetsvej. Beurs.
<nordiskstenmesse@hotmail.com> www.stenmesse-fyn.dk.
ROERMOND. Agrarisch opleidingscentrum. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
<minbeursroermond@home.nl>
ENSCHEDE. "Vrijhof", Universiteit Twente. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <info@dekubus.com>
EICHGRABEN. Hotel Wienerwald, Hauptstraße 34. Beurs. <elfriede.kropik@aon.at>
HILDESHEIM/HIMMELSTHÜR. Hotel "Zum Osterberg", Linnenkamp 4. 9.30-17 h. Beurs (MF). <b.k.guenter@web.de>
YBBS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F). <mineralienverein.ybbs@gmx.at>
MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F). <k.niederleuthner@eduhi.at>
STUTTGART. Landesmesse. 10-18 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-galerie.de>
www.kristall-galerie.de
LYON (69). Espace Tête d'Or. Beurs (M-F).
HRADEC KRALOVE. Kulturni stredisko Strelak. 8-14 h. Beurs. <i.souckova@centrum.cz>
HEILBRONN-BÖCKINGEN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F). <surai@tonline.de>
MAGDEBURG. AMO Kulturhaus, Erich-Weineert-Straße 27. Beurs (M).
BAD KÖSEN. Hotel "Schöne Aussicht". 10-16 h. Beurs (M). <g_graefe_badk@t-online.de>
OBER-OLM/MAINZ. 10-17 h. Beurs (M-F-mijnbouw). <hoelzel.mineral@t-online.de>
www.gav-mainz.de
LES PENNES MIRABEAU (13). Salle Tino Rossi. Beurs (M-F).
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. Beurs (M-F-J-E).
<zanaschkamineralien@a1.net>
BADEN/WIEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstraße 40. 10-18/10-17 h. Beurs.
<heinz.soucek@aon.at> www.intermineralia.at
KORNEUBURG. Stadtsaal (naast Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F).
ZOLA PREDOSA (BO). Villa Edvige Garagnani, Via Masomi 11. Beurs (M-F).
<tgabriele73@gmail.com>
LUBIN. Sportcentrum, Skladowa St. 3. Beurs. <biuro@sokolowskiminerals.com.pl>
OSS. Den Iemhof. 10-17 h. Beurs.
VARESE (VA). Ville Ponti, Piazza Litta 2. Beurs (M-F). <renzomario@alice.it>
KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar, Jahnstraße 11. Beurs (M-F).
BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J). www.lions-butzbach.de
BRETTEN. Hallensportzentrum Im Grüner. 10-17 h. Beurs (M).
LANDSHUT. S-Arena, Messepark. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@mcom.com>

B ANTWERPEN. Metropolis, Groenendaallaan 394.
Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h.
Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, 2235 Hulshout
 015 349341
http://www.acam.be/fairs/imra/index.html - <r.serraris@hotmail.com>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
zaterdag 20 november 2010, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl

158

Geonieuws 35(8), oktober 2010

MKA-nieuws
Samenaankoop : "Die Mineralien der Vulkaneifel"
Baumgärtel, Ulrich & Cruse, Bolko, "Die mineralien der
Vulkaneifel", Themanummer van het tijdschriftDer Aufschluss, 140
pp., september 2007.
De Vulkaaneifel in Duitsland is een gebied dat zowel op geologisch
als op mineralogisch vlak bijzonder interessant is omwille van zijn
talrijke oude vulkanen op een relatief klein oppervlak. De
aanwezigheid van talrijke groeven in het landschap dat is opgebouwd
uit heuvelruggen en kratermeren is natuurlijk niet vreemd aan het
succes bij verzamelaars.
In dit themanummer worden meer dan 300 species uit het gebied
beschreven, en een identificatietabel moet, samen met de
beschrijving en foto's van de mineralen, hulp bieden bij het identificeren van de vondsten.
Je krijgt nu de kans om een exemplaar te bestellen door (ten laatste op 15 oktober 2010)
18 € per exemplaar over te maken op bankrekening
001-0985379-32
(IBAN BE90001098537932, BIC GEBA BEBB)
t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas.
Het boek moet afgehaald worden op een MKA-vergadering na afspraak via
rik.dillen@skynet.be).

Samenaankoop : "Spessartsteine"
Sinds 2005 is Joachim Lorenz bezig met de uitgave van een
boek over Spessart, een mineralogisch en geologisch bijzonder
interessant gebied in Duitsland. Het boek is Duitstalig, en er
werd aan meegewerkt door o.a. Prof. Dr. Martin Okrusch, Dr.
Jürgen Jung, Prof. Dr. Gerd Geyer, Dr. Carlo Dietl en Dr. Gerrit
Himmelsbach.
Het is een kanjer van een werk geworden, op DIN A4-formaat,
met 910 pp. (6 cm dik !). In totaal zijn ongeveer 2500 afbeeldingen en foto's opgenomen. Zowat alle denkbare aspecten
van het gebied worden behandeld : historiek, geologie, mineralogie, mijnbouw e.a.
De prijs is 44,- € per exemplaar (incl. BTW). Betaling via
overschrijving op bankrekening 441-4618021-96 (IBAN BE65 4414 6180 2196, BIC
KREDBEBB) van Nicole Van Vooren, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke, ten
laatste op 25 oktober 2010. Normaliter kan u uw exemplaar afhalen op de MKA-vergadering in december. Meer info :  09 2273210 of <geonicmineralen@telenet.be>
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De column van Cronstedt
Kunziet en radium
Naar goede gewoonte kijk
ik af en toe naar de titels
van de nieuwe artikels op
Mindat.org (zie op de thuispagina onderaan rechts),
en de titels die me aanspreken, worden uiteraard aangeklikt voor verder
leedvermaak.
Zo ging het ook met het artikel over “Kunzite
the Precious” van William B. GROSS, dat geschreven werd in … 1905. Om één of andere
duistere reden had Scott Ritchie dit artikel, dat
destijds verschenen was in de Sunset magazine van oktober 1905, grondig afgestoft en op
Mindat geplaatst. Alleszins een leuk initiatief!
Maar waarom meer dan 100 jaar geleden een
artikel over deze variëteit van spodumeen in
een gewoon (lees: “niet-mineralogisch”) tijdschrift ?
Wel, destijds was kunziet erg hot. Als nieuwe
edelsteen, genoemd naar de beroemde George F. KUNZ - edelsteenspecialist extraordinaire bij Tiffany’s - en (toen) uitsluitend bekend
van de Pala Mountains in de buurt van San
Diego, California werd hij al snel een lieveling
van zowel het grote publiek als van de wetenschappers.
Kunziet had immers tal van interessante
eigenschappen die om aandacht schreeuwden, zoals vb. het uitgesproken pleochroïsme
(je ziet een diep roos-violette kleur als je naar
een kristal kijkt volgens de c-as, en hetzelfde
kristal is nagenoeg kleurloos als je loodrecht
op de c-as kijkt).

en fosforescentie; in dit geval opgewekt door
een natuurlijke stralingsbron : radium.
Als één van de zeldzame natuurlijke stoffen
die X-stralen produceren, was dit element
uiteraard erg geliefd bij de wetenschappers.
Zouden we bovenstaand fenomeen kunnen reproduceren met enkele van mijn mineralen?
Tiens, zijn er überhaupt radium-mineralen?
Even zoeken op Mindat en … neen, er is niet
één mineraal dat radium in zijn formule heeft.
Zelfs in de variëteit “radium-bariet” is radium
slechts aanwezig als sporenelement.
Damned !
Maar wacht eens even… zit er geen radium in
uraniniet? Radium is toch een nevenproduct
van het natuurlijk radioactief verval van uranium ? Inderdaad, dank zij haar onderzoek op
uraniniet-specimens (toen pechblende genoemd) van Jáchymov (het vroegere “Joachimsthal”, nu gelegen in Tsjechië) ontdekte
Marie Curie destijds de elementen radium en
polonium. Dus, als we een rijk uraninietspecimen naast een goede kunziet leggen, zou dat
dan geen fluorescentie en fosforescentie kunnen teweegbrengen bij het kunzietspecimen?
Nieuwsgierig zocht ik in mijn verzameling naar
een geschikt exemplaar van elk mineraal, nam
ze snel mee naar mijn donkere kelder, legde
beide specimens knusjes naast elkaar, en …
Helaas is deze column beperkt tot 1 pagina.
Het resultaat van dit experiment zal u dus in
een volgende Geonieuws moeten lezen ! 

Stralende
groetjes!

Wat ik echter niet wist, werd verwoord door
William CROOKES op het einde van het artikel
(hier vrij vertaald) : het interessantste aan deze prachtige nieuwe edelsteen is het effect dat
radium erop heeft. Als je enkele milligrammen
radiumbromide in de buurt brengt van kunziet,
begint deze edelsteen een zacht, geelachtig
licht uit te stralen; dat niet onmiddellijk dooft
als je het radium wegneemt, maar nog meerdere seconden zichtbaar is.
Aha, dat klinkt als een duidelijk geval van fluo-
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Van poldervaartiet naar olmiiet

chronologie van een controverse en naamverwarring

Pierre Rondelez

1993
Poldervaartiet, een nesosilicaat met als typevindplaats de Wessels mijn in het KMF (Kalahari Manganese Fields), Noordelijke Kaap Provincie, Zuid Afrika wordt aanvaard als
nieuw mineraal (Dai et al, 1993) en krijgt als ideale formule Ca(Ca, Mn){SiO3(OH)}(OH),
waarmee een dominantie van Ca over Mn vooropgesteld wordt (hierover later meer). Het
krijgt zijn naam ter ere van Arie Poldervaart (1918-1964) professor petrologie aan de Colombia University, New York City, New York, USA.
Alhoewel de eerste beschrijving dateert van 1993, bevonden zich dan al meerdere, eerder
gevonden, specimens in private collecties. Tenminste vijf eerdere ontdekkingen van dit
zeldzame mineraal waren bekend. In 1979 werden de eerste gekende vondsten gedaan
in de Wessels mijn. In het daaropvolgende jaar 1980 werden lichtroze kristalaggregaten
verzameld, opnieuw in de Wessels mijn, soms vergezeld van bultfonteiniet. Hoewel ze
herkend werden als “vreemde eend” voor de vindplaats werden ze niet verder onderzocht
noch geanalyseerd. We vermoeden dat deze eerste exemplaren geëtiketteerd als “onbekend Wessels-mineraal” in de verzamelingen terecht kwamen.
Later, medio 1995, zagen de tot dan toe beste poldervaartieten het daglicht: roze tot perzikkleurige, hoogglanzende, kristalletjes, meestal als bol- of stervormige aggregaten vergroeid. Het waren kleine, losse groepjes van TN (thumbnail) tot miniatuur formaat met enkele, zeer schaarse, spectaculair mooie specimens op matrix. Alle, tot dan gekende, pol162
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dervaartieten werden enkel aangetroffen in de Wessels mijn en meestal ging het over relatief kleine kristalletjes uit kleine pockets.
Dit veranderde dramatisch wanneer in de periode van oktober 2001 tot eind februari 2002
dervaartieten werden gevonden in de naburige N’Chwaning II mijn. In deze 5 maanden
werden, naar schatting, ongeveer 5.000 specimens geborgen. Een merkwaardige mineralogische ontdekking van een extreem zeldzaam mineraal met daarvoor slechts één vindplaats ter wereld.
De vondst van 2001
Op een verticale diepte van 480 meter, in de secties zuid 45 en 46 van de N’Chwaning II
mijn zijn stabilisatie werken aan de mijngang bezig en ondervindt men dat de stalen verankeringspinnen geen houvast krijgen in het bruine, sterk geoxideerde, plafond. De boormachines stoten er telkens door in achterliggende pockets en om veiligheidsredenen
wordt besloten deze onstabiele lagen weg te dynamiteren. Wat bloot komt blijkt het begin
van een gigantisch spletensysteem van ongeveer 30 cm breed en 40 m lang in noordzuid richting en ongeveer 16 m breed in oost-west richting.
De eerste poldervaartieten uit deze supervondst zijn van de opake, bijna witte tot crèmekleurige soort, kort daarop worden oranjerode kristallen en groepjes aangetroffen.
De grootte van die spectaculaire stukken varieert van thumbnail tot museum formaat.
Twee duidelijk verschillende variëteiten worden “ontgonnen”.
Het eerste en meer gewone type heeft een melkwitte tot vleeskleurige tint, solitaire kristallen zijn een zeldzaamheid, aggregaatvorming de regel. Meestal komen bol- tot stervormige aggregaten voor, maar ook” vlinderdasjes” met twee groepjes die uitwaaieren vanuit
een centraal punt. Zeer veel van die aggregaten zitten op matrix waar ze een mooi kleurencontrast genereren tussen de lichtgekleurde poldervaartieten en de donkerbruine tot
zwarte erts-achtergrond.
De tweede poldervaartiet habitus is zeer verschillend en optisch verbluffend : perfecte sferen van doorzichtige kristalletjes of “hooischoof”-achtige aggregaten. De kleur varieert van
amberbruin over perzikroze tot dieporanje en de sferen bereiken een diameter tot 3 à 4
cm, heel dikwijls op matrix. Een myriade van kristalpuntjes reflecteert het licht duizendmaal en gekoppeld aan een fantastisch mooie kleur zijn ze zonder twijfel de mooiste, tot
dan toe gevonden, exemplaren van dit zeldzame mineraal. De opake, licht gekleurde poldervaartieten fluoresceren dieprood onder korte golf ultraviolet licht.
Begeleiders zijn : lichtblauwe celestien, andradiet, bultfonteiniet, oyeliet, hematiet, sturmaniet.
April 2007
Olmiiet, het Mn-dominant analogon van poldervaartiet, een nieuw mineraal van de
Kalahari Manganese Fields, Zuid-Afrika.
P.Bonazzi et al. publiceren hun bevindingen en onderzoeksresultaten naar vermoedens
dat niet alle N’Chwaning II “poldervaartieten” dit effectief ook zijn. Eén van de auteurs, Renato Pagado, had opgemerkt dat vele N'Chwaning II “poldervaartieten” een totaal verschillende habitus hebben vergeleken met die van de Wessels mijn. Al vlug blijkt dat de “poldervaartieten” uit de 2001/2002 N'Chwaning II vondsten eigenlijk nooit analytisch onderzocht waren ! Voorlopig chemisch onderzoek op één van die “poldervaartieten” wijst op
een ongewoon hoge Mn-concentratie ten opzichte van die opgegeven voor materiaal van
de type vindplaats (Dai et al.1993).
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In de jaren 2006/2007 worden dan
aan de Faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit van Firenze, Italië 25 specimens uit de
N'Chwaning II mijn onderzocht
(Elektronenmicroscoop, kwantitatieve analyses…) De onderzochte
stalen vertegenwoordigen elke
denkbare habitus, aggregaat, kleur
enz. Omdat sommige kristallen
een donkere kern hebben en een
bijna kleurloze rand worden dan
ook zowel kern als rand onderzocht. Alle resultaten wijzen in de
richting van een nieuw mineraal :
het Mn-dominant analogon van
poldervaartiet.
Dai et al. poneerden als chemische formule voor poldervaartiet (Ca2-xMnx) {SiO3(OH)}(OH)
met voor x tussen 0,28 en 0,52. Er zijn twee duidelijk divalente kationen in de structuur
van poldervaartiet met een voorkomen van Mn alleen in de positie M2.
Het overgrote deel van het materiaal bestudeerd door Dai et al. heeft op deze plaats een
waarde voor x van minder dan 0,50. De onderzochte N'Chwaning II specimens daarentegen geven een zeer duidelijk Mn-overwicht op de roosterplaats M2.
Het nieuwe mineraal met als geïdealiseerde formule CaMn{SiO3(OH)}(OH) wordt door het
IMA (International Mineralogical Association) als zodanig aanvaard en krijgt de naam olmiiet naar Filppo Olmi (CNR-Instituto di Geoscience e Georisorse in Firenze, Italië)
Augustus 2008
Mindat forum
Mario Pauwels opent een nieuwe discussie op het MINDAT forum : “Olmiite versus Poldervaartite” waarin hij stelt dat waarschijnlijk een groot gedeelte van de op de website gepubliceerde “poldervaartiet” foto’s eigenlijk van naam zouden moeten veranderen naar olmiiet.
Een van de belangrijkste reacties komt van Anatoly Kasatkin (Moskou, Rusland). Hij stelt
(vrij vertaald) :
“Gedurende het voorbije jaar analyseerden we meer dan 15 specimens van de N'Chwaning
II en de Wessels mijn, allemaal verschillend van habitus, kleur enz. Alle specimens, zonder
uitzondering, bleken olmiiet met een duidelijke dominantie van Mn over Ca in positie M2.
Nu krijg ik een sterk vermoeden dat alle poldervaatieten op de mineralen markt (met inbegrip
van die afgebeeld op mindat) eigenlijk olmiieten zijn.
Het moet trouwens gezegd dat zelfs de analysegegevens door de auteurs van poldervaartiet
voor de homogene korrel van het holotype materiaal een dominantie vertoont van Mn ten opzichte van Ca.
Slechts één kristal van holotype poldervaartiet, gebruikt om de kristalstructuur te beschrijven,
vertoonde volgens de auteurs een lichte Ca voorkeur over Mn.
Het lijkt er dus op dat zelfs het holotype poldervaartiet eigenlijk zonale vergroeiingen zijn van
poldervaatiet en olmiiet.
Tijdens onze analyses kwamen we, spijtig genoeg, nergens een spoor van dergelijke zonale
vergroeiingen tegen, nooit zelfs een ratio van 50/50, telkens domineerde Mn sterk.
Een zaak is evident: het is onmogelijk op basis van visueel onderzoek het onderscheid tussen beide te maken.
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Ik moet dus wel suggereren dat poldervaartiet extreem zeldzaam is en dat er heel veel geluk mee gemoeid zal zijn om ooit echte poldervaartiet tegen te komen”

Februari 2009
Dan komt de spreekwoordelijke klap op de vuurpijl. Diezelfde Anatoly Kasatkin op hetzelfde mindat-forum:
"Sedert mijn laatste aankondiging op dit forum heb ik Bill Pinch ontmoet om zijn prachtige
collectie te bekijken en hij liet me een klein fragment verwijderen van een ongelooflijk miniatuurstukje geëtiketteerd als “Poldervaartite” van de Wessels mijn en, volgens Bill, volledig
onderzocht (XRD, Ramanspectroscopie enz.) Mijn aandacht werd op het bewuste specimen
gevestigd omdat het er helemaal anders uitzag dan de honderden “poldervaartieten” (in realiteit olmiieten) die ik voordien al gezien en bestudeerd had. De kristallen op Bill’s specimen
waren prismatisch en zo goed als volledig kleurloos en doorzichtig.
Terug in Moskou werden microprobe analyses uitgevoerd en infrarood spectra opgenomen.
Het resultaat: zo goed als zuiver poldervaartiet !
Nu eindelijk kan ik stellen dat poldervaartiet niet enkel als Ca-rijke zones of punten op gepolijste secties bestaat, het komt voor in prachtige kristallen !"

De onderzoeken waarnaar Anatoly Kasatkin verwijst werden doorgevoerd op het Institute
of Problems of Chemical Physics, Chernogolovka, Moscow Oblast, Rusland.
In een persoonlijke mededeling stuurde hij me nog enkele onderzoeksresultaten van de
15 eerste olmiiet specimens (zie hieronder formules 1 tot 5) en tevens die van Bill Pinch’s
poldervaartiet.
De empirische formules werden berekend en gaven volgende resultaten (in vet de
verhoudingen Mn-Ca) :
Specimen 1
(Ca1.00Na0.01)1.01(Mn0,93Ca0.08Mg0.01Fe0.01)1.03{Si0.96O3(OH)}(Oh,F)
Specimen 2
(Ca1.00Na0.01)1.01(Mn0.93Ca0.08Fe0.01)1.02{Si0.9O3(OH)}(OH,F)
Specimen 3
(Ca1.00Na1.01)1.01(Mn0.83Ca0.03Fe0.01Al0.01)0.88{Si0.96O3(OH)}(OH,F)
Specimen 4
(Ca1.00Na0.01)1.01(Mn0.94Ca0.11Fe0.01)1.06{(Si0.92Al0.01)0.93O3(OH)}(OH,F)
Specimen 5
Ca1.00(Mn0.88Ca0.21)1.08{Si0.92O3(OH)}(OH,F)
Empirische formule voor Bill’s poldervaartiet:
Ca1.00(Ca0.78Mn0.21Fe0.005Al0.005)1.00{Si1.00O3(OH)}(OH,F)
Uitgevoerd op een ander punt van hetzelfde staal:
(Ca1.00Na0.01)1.01(Ca0.70Mn0.30Fe0.01Mg0.01)1.02{Si0.97O3(OH)}(OH,Cl)

We merken ook dat er in elk onderzocht staal heel wat “vreemde elementen” zoals Ti, Fe,
F, Mg, Na, Al, K, Cl voorkomen. Die zijn echter m.i. niet relevant, en wijzen hooguit op wat
onzuiverheden en zijn zelfs meestal lager dan de detectielimiet van de apparatuur.
Besluit
Iedereen die in zijn/haar verzameling “poldervaartiet” specimens heeft, of ze gekocht, geruild, gekregen zijn, of ze van de Wessels of de N'Chwaning mijn komen, mag de naam
gerust veranderen naar olmiiet. De kans dat je ooit echte poldervaartiet bemachtigt is
helemaal te verwaarlozen. De aangeboden “olmiieten van de maand” bestrijken een
ganse waaier van kleuren, vormen, aggregaten. De meeste zitten op matrix, sommige
worden vergezeld van bultfonteiniet, calciet en/of kutnahoriet kristallen.
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Mineraal van de maand
olmiiet
Rik Dillen
Elders in dit nummer las je reeds een spectaculair verhaal over de turbulente
ontstaansgeschiedenis van de mineraalnamen poldervaartiet en olmiiet.
Officieel schrijven we de formule van beide mineralen als volgt (Back en Mandarino,
2008) :
olmiiet
poldervaartiet

CaMn[SiO3(OH)](OH)
Ca(Ca0.5Mn2+0.5)[SiO3(OH)](OH)

Olmiiet is een nesosilicaat, waarin dus individuele SiO4-tetraëders voorkomen. Voor gedetailleerde gegevens mbt de structuur verwijzen we naar de literatuur (Bonazzi et al., 2007,
en voor poldervaartiet Dai Y.O.).
Belangrijk is te weten dat al het aanwezige Mn gepositioneerd is op één welbepaalde
roosterplaats (in de literatuur aangeduid als M2). De vervanging van Ca door Mn en omgekeerd (serie olmiiet-poldervaartiet) veroorzaakt significante wijzigingen in de roosterparameters, zodat in principe mits zorgvuldige metingen het onderscheid tussen beide mineralen kan gemaakt worden met X-stralendiffractometrie.
Olmiiet is orthorhombisch (ruimtegroep Pbca, puntgroep 2/m2/m2/m), met als roosterparameters a = 9.249 Å, b = 9.076 Å, c = 10.342 Å, V = 868 Å³ en Z = 8. Olmiiet vormt prismatische kristallen, met o.a. de vlakkenfamilies {110}, {100}, {010} en {001}. Het vormt radiaalstralige en schoofvormige aggregaten.
De hardheid in de schaal van Mohs is 5, en het mineraal is broos. De dichtheid is 3.05.
Het vertoont een glasglans, en de kleur varieert van kleurloos tot grijsachtig, beige, en roze-achtig. De streekkleur is wit. Optisch is het tweeassig positief, en olmiiet vertoont geen
pleochroïsme. Het fluoresceert vaak donkerrood onder de korte-golf UV-lamp.
Olmiiet werd tot nu toe enkel aangetroffen in twee mangaanmijnen in Zuid-Afrika, namelijk
de N'Chwaning II Mine, Kuruman, en de Wessels Mine, Hotazel, Kalahari manganese
fields, Noordelijke Kaapprovincie, Zuid-Afrika. Poldervaartiet is bijzonder zeldzaam, en nagenoeg alle specimens van "poldervaartiet" in verzamelingen, afkomstig van beide mijnen, zijn in feite olmiiet.
Het komt voor in de N'Chwaning II mijn als sferische en schoofvormige aggregaten tot enkele cm groot, samen met o.a. celestien, bultfonteiniet, sturmaniet en hematiet. De mangaanmineralen werden hydrothermaal gevormd (250 à 400°C). De kern van sferische aggregaatjes is vaak niet al te best uitgekristalliseerd, en vertoont vaak kleine holten.
Olmiiet werd genoemd naar Filippo Olmi (1959-2005) van het CNR-Istituto di Geoscienze
e Georisorse in Firenze (Italië). Het holotype wordt bewaard in het Museo di Storia Naturale, Universita de Firenze, met referentie 2987/1.
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Olmiiet-kristallen van de N'chwaning II mijn.
Verzameling en foto © Pierre Rondelez.
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Sainte-Marie-aux-Mines 2010
Raymond Dedeyne
Foto's : Eddy Vervloet

Sfeerbeeld uit 2006 - foto © Eddy Vervloet
Momenteel zit ik tot aan mijn nek in uitgebreide keukenverbouwingen en kan ik mij vanwege het daaruit voortvloeiend nijpend tijdsgebrek eigenlijk niet permitteren om dit verslag te
schrijven. Anderzijds is mijn recent vierdaags bezoek aan Sainte-Marie-aux-Mines dan
weer zo goed meegevallen dat ik graag die ervaring met andere MKA-leden wil delen.
Bovendien, als ik dit verslag niet schrijf kunt u zich in dit Geonieuws nummer onvermijdelijk weer eens verwachten aan een of ander fluorescentieverhaal. Dus vooruit dan maar:
dank zij mij deze maand geen andere nonsens.
Ik heb van mijn bezoek wel geen eigen foto’s maar ik heb Opperkapmeester Eddy bereid
gevonden mij de zijne ter beschikking te stellen, mits ik hem beloof op mijn erewoord van
padvinder (ik ben toch nooit aangesloten geweest) dat ik niets denigrerends zal schrijven
over micromounters of het MKA-Away team. Tenminste toch niet in onderhavig verhaal ik haal later mijn schade nog wel eens in.

Donderdag
Een autorit van zo’n vijf uren verloopt nagenoeg even vlot als eentonig en brengt mij rond
de middag in Sainte-Marie. Het is er snoeiheet en de voorspellingen voor de rest van de
week mogelijks nog heter. Aan één van de toegangspoortjes krijg ik voor 32 Euro een
groen plastic armbandje aangemeten waarmee ik de volgende vier dagen naar believen
het beursterrein mag betreden of verlaten. Ik voel mij als een zestienjarige op zijn eerste
meerdaagse muziekfestival maar daar houdt de vergelijking verder meteen ook op, want
ik zal hier wel verstoken blijven van ongebreidelde seks & drugs & rock & roll maar ik zal
tenminste toch veel stenen gezien hebben.
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De belangrijkste les die ik vorig jaar tijdens mijn eerste Saint-Marie beurs leerde, is niets
te kopen vooraleer je de hele situatie grondig hebt verkend - en dat is exact wat ik mij heb
voorgenomen om vandaag te doen, niets meer of minder. Ik stort mij onvervaard in het
strijdgewoel en weet - alweer dank zij de ervaring van verleden jaar - al heel snel te acclimatiseren in de onoverzichtelijke wirwar van de zowat duizend standen en standhouders.
Mijn eerste indruk is dat er dit jaar naast heel veel rommel ook heel veel goed materiaal
wordt aangeboden. Wat de eerste categorie betreft zijn de Marokkaanse standhouders
weer eens de onbetwiste treurige kampioenen. Ze zijn mogelijks met nog meer dan vorig
jaar en je vraagt je af hoe ze met dergelijk aanbod aan nagenoeg waardeloos spul hun
dure standgelden kunnen opbrengen - wie koopt dit in godsnaam ?
Ook het aanbod aan schmuck is ongemeen groot. Bij Mikon Mineralienkontor quoteren ze
zelfs prijzen voor getrommelde stenen afhankelijk van de gewenste hoeveelheid en dat
gaat vanaf enkele grammen tot verschillende tonnen. Daarnaast verkopen ze o.a. ook een
uitgebreid aanbod aan allerhande chemicaliën die je als mineralenverzamelaar ooit nodig
mocht denken te hebben (terecht of onterecht) en dat omvat zelfs fluorwaterstofzuur, het
ultieme spul dat nagenoeg alles probleemloos laat verdwijnen: onzuiverheden tot kwarts
toe, en als je even niet oplet ook nog je vingers, je handen, je gezondheid, je leven. Je
kunt het kopen als het pure onversneden 48-procentige spul in de originele verpakking die
weliswaar van de vereiste gevarensymbolen voorzien is; maar ook als 10-procentige
verdunning in plastiekflessen zonder daarop de minste verwijzing naar mogelijke risico’s
en gevaren voor de gebruiker. Nu heb ikzelf een gezonde aversie van elke vorm van
betutteling of regelneverij waarmee de overheid ons dagelijks probeert te koeionneren
maar hier worden naar mijn mening de kantjes er toch iets teveel afgelopen en zou een
extra (jawel!) regeltje toch wel op zijn plaats zijn: fluorwaterstofzuur hoort absoluut niet
thuis in de handen van onwetende doe-het-zelvers.
Dit jaar is er bij verschillende verdelers een opvallend uitgebreid aanbod aan amethist uit
Uruguay. Paradoxaal genoeg heb ik dat nog steeds niet in mijn verzameling maar dat is
omdat ik voor een dergelijke courant mineraal mijn kwaliteitseisen héél hoog leg. Maar
ook ditmaal kan ik tussen verschillende honderden specimens er niet ééntje vinden dat
werkelijk onberispelijk is: ze hebben allemaal ergens wel één of andere beschadiging opgelopen. Enfin, volgend jaar beter.
Maar er is ook een overweldigend
aanbod
aan goed materiaal, en
veel van de Indische en
Chinese standhouders
dragen hier hun steentje (letterlijk en figuurlijk)
toe bij. Beide nationaliteiten hebben zo stilaan
wel geleerd dat kwaliteit
en data bij mineralen
belangrijk zijn en vooral
de Indiërs spreken met
kennis van zaken over
hun materiaal: ze leggen je haarfijn de verschillen uit tussen scoleciet,
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natroliet, thomsoniet en
andere mineralen die zo
verdomd goed op elkaar
kunnen lijken en zonder
enige aarzeling pikken ze
de zeldzaamheden uit een
aanbod dat al even uitgestrekt als onoverzichtelijk
is. Dat alles ontslaat je uiteraard niet van op je hoede te blijven voor eventuele beschadigingen en
(vooral Chinese) vervalsingen en uiteraard zul je
wat de finale prijs betreft
wel de nodige overtuigingskracht aan de dag
moeten leggen !
Bij een coöperatieve van Indische standhouders bemerk ik - verspreid over hun aanbod
dat grotendeels over verschillende meters stoep is uitgestald - enkele goede goosecreekiet- en epistilbiet specimens. Ze helpen mij bereidwillig er nog meer uit te zoeken (ze weten verdomd goed waarover het gaat!) maar dan merk ik hoe achter mijn rug een Fransman aanstalten maakt om het hele lot ineens op te kopen voor zijn eigen Internet handeltje. Als ik tenminste niet achter het net wil vissen zie ik mij hier heel even verplicht om mijn
eigen “no buy” regel voor vandaag te breken en ik eindig mijn eerste beursdag met twee
prachtige vuistgrote geodes voor een spotprijs: eentje met een mooie cluster goosecreekiet en heulandiet op een bed van amethist en eentje met grote kristallen epistilbiet en
chabasiet op een basis van mordeniet.
Ik ben - net als verleden jaar - voor de duur van de beurs terug ingekwartierd in de “Au
Tilleul” in Labaroche op zo’n drie kwartier rijden van Sainte-Marie. Ik moet mijn weg even
terug zoeken en het gaat aanvankelijk nogal aarzelend over een stel D-wegen (ik neem
aan dat de D hierbij staat voor “Dégradé”) via de Col des Bagenelles en over Le Bonhomme en Orbeye naar Labaroche. De “Au Tilleul” wordt blijkbaar nog steeds door dezelfde
hotelbazin annex duvelstoejager gelopen - zowel letterlijk als figuurlijk: schuifelend en licht
voorovergebogen zie je ze ongeveer overal opduiken en er gebeurt in het hotel blijkbaar
niets waarin ze zelf geen actieve hand heeft.
Bij het avondeten ontmoet ik ons MKA-voorzittersechtpaar. Het souper - één of andere
vettige varkenstoestand overgoten met een Château Migraine van een bij nader inzicht
ietwat minder jaar - is vooral gericht op kwantiteit, niet zozeer kwaliteit: op één enkel stuk
van de rabarbertaart van het huis kun je tenminste drie dagen overleven (alhoewel ik dat
niet zou aanraden). Maar wat wil je: we zijn per slot van rekening in de Elzas waar de
Duitse keukeninvloeden zich duidelijk laten gelden, alhoewel dat dan ook weer niet een
echt culinair pluspunt is. Ik besluit de dag met het opstellen van mijn prioriteitslijsten, gebaseerd op wat ik vandaag heb gezien en genoteerd - kwestie van de volgende dagen zo
gericht en efficiënt mogelijk te kunnen aankopen.
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Vrijdag
’s Morgens in alle vroegte eruit want voor beursgangers hebben ze hier een extra vroege
ontbijtservice. Snel douchen en vers ondergoed - ik vergeet nooit de les die mijn moeder
mij al van kindsbeen leerde: je zou al eens een ongeluk moeten hebben, alhoewel ik het
tegenwoordig eerder hou bij de omgekeerde versie: ik zou al eens geluk moeten hebben!
Aan tafel zijn Nick en Jos Mornie ook al van de partij en we wisselen de eerste beurstips
uit.
Eer ik finaal aan het selecteren en aankopen sla moet ik vandaag eerst nog de twee grote
beurszalen bekijken, elk ter grootte van pakweg een Minerant.
Blijkbaar is er (tenminste tijdelijk) terug goede kwaliteit Roemeens materiaal, én aan goede prijzen ! Over de laatste jaren werden daar de mijnen massaal gesloten en de kompels
grotendeels ingezet in de wegenbouw en dat liet zich duidelijk voelen aan de kwaliteit van
wat uiteindelijk nog op beurzen terechtkwam. Monica Ungur - onze Minerant huis-Roemeense - legt mij uit waarom: mijningenieurs en -directeurs die via sluitingen onverwacht
en vooral te vroeg op non-actief kwamen te staan moeten daar niet exact rekenen op royale brugpensioenen zoals wij die kennen. Ze zien zich verplicht hun privé verzamelingen
te liquideren om vooralsnog toch nog een zekere levensstandaard te kunnen ophouden.
Eén Roemeense standhouder vertelt mij dat hij zo een privé collectie van 1500 stuks heeft
opgekocht - zo te zien van uitstekende kwaliteit. Monica staat erop dat ze mij bij haar
landgenoten-standhouders in de zaal introduceert en stelt mij daarbij onveranderlijk voor
als “le professeur qui sait tout sur les minéraux”. Nu moet ik toegeven dat ik haar nu en
dan wel eens een suggestie maak met betrekking tot de (tentatieve) identiteit van de mineralen waarmee ze niet zo goed blijf weet; en dat ik haar ooit eens toevertrouwde dat ik
in een ver verleden nog op de cursussen mineralogie en kristallografie van een universiteit was ingeschreven (wat dan weer niet betekent dat ik daar ook fysiek aanwezig was) .
Maar toch schrik ik nu wel even op : ik moet in het verleden blijkbaar arroganter uit de
hoek zijn gekomen dan de bedoeling was. Stel je voor : nu ook al wereldberoemd in Roemenië - alhoewel mij nog niet onmiddellijk duidelijk is of dat nu een zegen is dan wel een
vloek.
Het is weer uitkijken voor Chinese vervalsingen ! Op diverse plaatsen proberen ze blauwe
hemimorfiet te verkopen, zo vers gespoten dat de kleur nog op je handen afgeeft. Ze hebben ook een ruim aanbod aan agaat in de vorm van (zij het rudimentaire) druiventrossen:
getumbelde kogeltjes van zo’n centimeter diameter met een royale hoeveelheid lijm aaneengekit. In één enkel geval zijn die zelfs voorzien van data: Bayin, Leimenggu waarbij
het aan je eigen fantasie wordt overgelaten om uit te maken of dit nu wel de plaats is waar
de agaat vandaan komt dan wel de fabriek (in Bejing?) waar de trossen geassembleerd
worden. Verder hebben ze duidelijk nog steeds niet geleerd van de oliespuit af te blijven:
wanneer hij mijn afkeurende blik ziet verontschuldigt eentje zich zelfs dat hij nog de tijd
niet heeft gevonden om zijn hele aanbod in te smeren!
Elders in de zaal zit voor 2500 Euro een cafarsiet reuzenkristal van zowat 2,5 centimeter
(uiteraard uit de Italiaans/Zwitserse Pizzo Cervandone) te wachten op een nieuwe eigenaar. Echt het type van mineraal dat je zonder bijkomende informatie straal voorbij zou lopen maar dat met bijbehorend etiket op slag tot talking piece van de show wordt verheven. En daarmee zit mijn initiële verkenningsronde er op en kan ik overschakelen op meer
gedetailleerde evaluatie en eventueel aankoop.
Bij de Italiaanse Webminerals hebben ze nog een opmerkelijk mooi handstuk met bruingele pyromorfiet kristallen op een achtergrond van oranje mimetiet uit de Jersey Vein van
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de Bunker Hill Mine, Idaho, USA: niet goedkoop
maar ondertussen toch al
wel een echte klassieker
uit de mineralenwereld.
Top Minerals International
biedt stukken aan uit de
collectie van wijlen de
Oostenrijkse verzamelaar/
handelaar Anton Berger.
Mijn aandacht gaat hier
vooral naar een specimen
wulfeniet van zowat 25 x
20 cm uit de legendarische Mammoth-St. Anthony Mine in Tiger, Arizona,
USA : het stuk is letterlijk
bezaaid met twee generaties geelbruine en oranje tafelvormige kristalletjes tot 7-8 mm.
Een absolute blikvanger en wanneer ik informeer of de vraagprijs (die mij al als heel redelijk voorkomt) wat scherper kan worden gesteld gaat daar op slag 60 % van af : door zijn
afmetingen ligt het stuk blijkbaar niet goed in de markt. Het idee alleen al dat één of andere onverlaat van een micromounter (whoops, sorry Eddy) hier op uit komt en dit prachtstuk in mootjes hakt doet mij huiveren. Ik aarzel dan ook geen ogenblik en sla onmiddellijk
toe - in mijn verbouwereerdheid laat ik zelfs na om te proberen de prijs nóg wat bij te stellen.
Yuwen Li, de tengere Chinese die we kennen van haar eerdere optredens op Minerant, is
ook hier van de partij en laat zich terug opmerken door de betere kwaliteit van haar specimens. Bovendien is ze bereid om bij aankoop van een lot bijna 50 % discount te geven
(op de recente Minerant was ze amper tot 30 % te bewegen). Ze heeft goede calciet, fluoriet en bariet bij maar wat mij het meeste interesseert zijn haar grote molybdeniet kristallen op matrix uit de Babu Mine, Guangxi. Nu ben ik mij wel bewust dat molybdenietkristallen zich bijzonder lenen tot reconstructie door vlijtige vrouwen- of kinderhandjes en Yuwen
kijkt dan ook vreemd op wanneer ik een specimen aan een uitgebreid onderzoek onderwerp. Maar nauwkeurig nazicht met de oogloep van de contactzones met de matrix brengt
niets verdachts aan het licht; noch met aceton noch onder UV-licht vind ik lijmresten en de
matrix zelf bevat nog talrijke andere sporen van molybdeniet.
Carsten Slotta biedt mimetiet aan van zijn vondst van 2009 uit de Hausbaden groeve, Badenweiler, Schwarzwald: aantrekkelijke handstukken rijk voorzien van geeloranje botroïdale overkorstingen die een vergelijking met de mimetiet uit de ons bekendere meer exotische plaatsen probleemloos kunnen doorstaan. Via de Lapis redactie werden op dit materiaal kristallografische identificatietesten uitgevoerd en die wezen op een effectief 90 %
mimetietgehalte.
Dit jaar gaat de thematentoonstelling op de beurs over de mineralen en fossielen van
Slovenië, maar dat valt nogal mager uit want de enkele exemplaren wulfeniet uit Mezica
en cinnaber en gedegen kwik uit Idria zijn vlug bekeken.
Het is ondertussen snikheet en ik besluit eens de specimens te gaan bekijken in de Espace Prestige van het Théâtre, in de vergeefse hoop dat de airconditioning het daar min of
meer zal doen. De naam zegt het zelf al : dit is het Heilige der Heiligen waar prijzen enkel
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vanaf vier beduidende cijfers worden geschreven. Je vindt er inderdaad verbluffende unieke stukken waar echt geen waarde op te zetten is en ik neem aan dat die hun gevraagde
prijs wel zullen waard zijn. Maar ik zie er ook heel wat specimens die vermoedelijk nog de
dag voordien uit grote partijen werden geselecteerd op grond van ik weet niet welke hoedanigheden en die enkel op basis daarvan hier nu aan minimum het tienvoudige aan de
man worden gebracht. Een typisch voorbeeld zijn de hubneriet kristallen op kwarts uit de
Mundo Nuevo mijn, Pasto Bueno, La Libertad, Peru : daarvan zijn er vrij recent in Europa
relatief veel, doorgaans zeer goede exemplaren verdeeld via één of maximum enkele invoerders. Je vindt ze hier op de beurs te velde bij minstens tien handelaars en voor de
prijs van honderd a driehonderd Euro - afhankelijk van de grootte - kun je je een prachtexemplaar aanschaffen. Waarom die dingen dan hier plots in de Espace Prestige het
twintigvoudige en meer moeten kosten begrijp ik echt niet. OK, ze zijn wellicht nog wat
groter en er zitten misschien nog enkele kristallen méér op maar daar houdt het dan ook
op. Wie dergelijke meerprijzen betaalt heeft volgens mij geld teveel en mist bovendien ook
nog eens het onbetaalbaar plezier van te velde na lang zoeken zijn eigen topspecimen te
vinden aan een fractie van wat hier gevraagd wordt (ik heb zelf een onberispelijk, weliswaar iets kleiner prachtspecimen met zeven perfect beëindigde kristallen op de kop getikt
voor vijftig Euro !).
In dezelfde Espace Prestige heeft ook Christian Weise Verlag een stand en ik vind bij hen
nog alle exemplaren (op ééntje na: het nummer twee) van de Engelstalige extra Lapis aan
een prijs die wél nog betaalbaar is.
’s Avonds in de Au Tilleul is er een tafel gereserveerd enkel en alleen voor mineralenfreaks: Nick en Jos, Anny en Paul, Ingrid en Theo uit het Verre Oosten (Limburg) die er
verleden jaar ook al bij waren - weliswaar nog geen MKA-leden maar het zal nu wel niet
lang meer duren eer ze het licht hebben gezien - en ondergetekende. Er wordt vis geserveerd en die smaakt mij bijzonder goed: het varkensdebacle van de avond tevoren is meteen vergeven en vergeten. Het gaat er geanimeerd aan toe en er worden aan de lopende
band verhalen en anekdotes opgedist over….ja, wat had u zelf zo gedacht? Op de langen
duur vloeit de wijn rijkelijk maar daar blijf ikzelf wijselijk af, want daar zitten teveel vrouwelijke hormonen in: hoe leg je anders uit dat hoe meer je er van op hebt, hoe meer regelrechte nonsens je uitkraamt, hoe meer je je met alles begint te bemoeien en hoe minder
je in staat bent van nog een wagen te besturen ? Welterusten !

Zaterdag
’s Morgens in alle vroegte terug naar de beurs - er is nog heel wat vergelijk- en aankoopwerk aan de winkel.
Een Fransman heeft een reeks interessante stukken uit een eerder ongewone locatie :
M’Fouati, République du Congo (Brazza). Vooral een vuistgroot specimen met naaldvormige lichtblauwe hemimorfiet valt op.
Ook opvallend is de stand van een stel Duitsers die niets anders aan de man/vrouw hebben te brengen dan grote brokken “seraphiniet” uit een plaats “1000 km ten oosten van
het Baikalmeer”: van nauwkeurige data gesproken - ga daarmee maar eens ter plaatse in
de Siberische steppe gaan zoeken! Ietwat huiswerk hieromtrent leert dat het gaat om een
variëteit van clinochloor met sterk uitgerekte, radiaal uitgroeiende kristallen uit de Korshunovskoye ijzermijn in Zheleznogorsk, Oost Siberië (straks slaat mijn spellcheck weer tilt).
Het spul wordt per kilo verkocht, meest in de vorm van decoratieve geslepen platen. Ik
zoek mij er een niet al te groot exemplaar uit dat representatief is voor de natuurlijke verschijningsvorm.
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Ook Ralph Sutcliffe met Talistone Minerals is van de partij - altijd weer goed voor een
keuze aan zeldzame oude Engelse mineralen. Zijn assortiment hematiet var. speculariet
uit de Florence Mine, Egremont, Cumbria had hij verleden jaar al bij op de beurs van Luik
en is afkomstig uit een vondst van mijnopzichter Clements in 1970. Ditmaal heeft hij
echter ook een klein lot bij van de legendarische Blue John fluoriet uit de Witch’s Cave N°
26 passage in de Treak Cliff Cavern, Castleton, Derbyshire. Op de beurs van Gent 2009
heb ik twee dergelijke specimens onder mijn neus zien verkopen: ik twijfel dan ook niet
lang en pik er een bijzonder goed gekristalliseerd handstuk uit.
Het meest opvallende Chinese mineraal op de beurs is voor mij de fluoriet uit DeAn,
JiangXi: groene octaëders met aan de randen een paarse schijn contrasteren fel op een
dicht bed van ragfijne witte kwartsnaalden tot zo’n 8 mm lang. Ze worden door verschillende handelaars aangeboden, maar nagenoeg onveranderlijk hebben de tere kwartskristallen behoorlijk wat averij opgelopen. Na lang vergelijken vind ik op de hele beurs welgeteld
twee exemplaren die er nog echt onberispelijk uitzien. De verkoopster weet echter goed
wat ze in huis heeft: ze is vrij duur en als ik aanstalten maak om een betere prijs te negotiëren wijst ze mij fijntjes op haar kwaliteit en nodigt ze mij uit om elders op de beurs iets
vergelijkbaars te vinden - and another one bites the dust….
Sainte-Marie heeft de reputatie dat sommige handelaars tijdens de laatste dagen nogal
eens hun prijzen willen aanpassen - naar beneden toe tenminste. Sommigen blijken dat
echter verkeerd verstaan te hebben: afgaande op mijn nota’s van de eerste dagen moeten een Chinees en een Roemeen hun prijzen met zowat 40, respectievelijk 60 % opgeslagen (!) hebben. Als ik hen daar opmerkzaam op maak reageren ze met een schuldig
glimlachje, zich daarbij haastend mij te verzekeren dat ik de oude prijzen nog kan krijgen maar uiteraard wordt je onderhandelingspositie daarmee fel aangetast. Waarschijnlijk
azen ze op een verzamelaarpubliek dat hier enkel voor twee dagen komt, maar dit heb ik
wel bij geleerd: het blijft uitkijken geblazen !
Ik neem dit jaar de moeite om ook eens
het Indisch aanbod in de zaal in detail te
bekijken: vooral in de vitrines staan prachtige stukken maar daarbij worden wel forse vraagprijzen gehanteerd. Om een of
andere reden moet ik mij verleden jaar teveel hebben laten imponeren in de mening
dat die nauwelijks bediscussieerbaar waren, maar die mening moet ik nu grondig
bijstellen: hier wordt even goed (soms
zelfs meer) met prijzen gesjacherd als buiten bij de Indische stoepverkopers. Het is
effenaf wonderlijk wat de Deccan Traps zo
allemaal produceren: apofylliet, prehniet,
heulandiet, scoleciet, natroliet, thomsoniet,
stilbiet, chalcedoon, cavansiet, pentagoniet, stelleriet, calciet, epistilbiet, goosecreekiet, gyroliet en noem verder maar op
in talloze onderlinge combinaties van de
meest onwaarschijnlijke verschijningsvormen en -kleuren. Ooit nog waterheldere
dubbelbeëindigde powelliet gezien? Of
calcietkristallen die helderblauw zijn van
de ingesloten cavansiet - hier en daar nog
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met de afzonderlijke naaldjes zichtbaar ? Of julgoldiet, preferentieel georiënteerd op goudbruine calcietrhomboëders ? Of “marshy” apofylliet: grote, opake, nagenoeg perfecte
tweelingkristallen van een bizarre groenbruine kleur die ontstonden in de moerassen aan
de rand van de groeven waar het rijkelijk voorhanden organisch materiaal mee werd ingebouwd in het kristalrooster ? En dat alles - mits enige bedrevenheid in het onderhandelen
- nog eens aan vrij redelijke prijzen ? Aan zowel beginnende als gevorderde verzamelaars
van Deccan Traps mineralen kan ik maar één goede raad geven : ga naar Sainte-Marie,
hou je ogen open en koop daar rechtstreeks van de Indiërs zelf, in plaats van bij
tussenhandelaars die veelal met hetzelfde stereotype aanbod van dertien in een dozijn
komen aandraven aan doorgaans véél te hoge prijzen. Bij MATRIX stel ik mijzelf een
droomlot samen van zes vitrinestukken, waarbij ik de discount eerst per stuk en daarna
nog eens voor het lot negotieer: er gaat uiteindelijk meer dan de helft van af en voor de
eindprijs kan ik thuis met veel geluk hoogstens één of twee goede stukken vinden.
Tussen het bekijken van mineralen door neem ik ook de tijd om het flanerende vrouwelijk
schoon op de beurs te observeren - en ook dat loont de moeite. Niet dat ik een vrouwenloper zou zijn (mijn echtgenote leest mee !), maar als je als maar door niets dan mineralen
bekijkt loop je na enkele uren een behoorlijke kans op mineralenblindheid. Voor een efficiënte beurs heeft het oog van tijd tot tijd afwisseling nodig - vandaar dat ik noodgedwongen de blik regelmatig op iets anders moet richten. En zodoende draag ik tegelijkertijd mijn
steentje bij om daadwerkelijk de bewering te ontkrachten als zouden wij mineralenverzamelaars freaks zijn die enkel in stenen zijn geïnteresseerd.
Dit jaar heb ik mij voorgenomen om toch eens een bezoekje te wagen aan de beurs “Cristal et Santé”. Verleden jaar heb ik dat opzettelijk nagelaten, gelet op mijn nogal korte lont
op het gebied van “gezondheidsstenen” maar mits het vooraf slikken van een paar valiumtabletten moet ik mijzelf toch voor een half uurtje in toom kunnen houden. Wat ik daar allemaal hoor en zie grenst werkelijk aan het ongelooflijke en is het zoveelste bewijs dat
mensen eerder klakkeloos aannemen wat een hond met een hoge hoed op komt vertellen
over dubieuze middeltjes allerlei, dan dat ze een ernstig, diepgaand en competent gevoerd onderzoek zouden geloven. Het moet de dag van vandaag óf in het Laatste Nieuws
hebben gestaan, óf Geena Lisa moet het op TV hebben gezegd óf één of andere kwakzalver moet het op YouTube hebben gezet - anders is het niet waar. Ter illustratie een
kleine greep uit het aanbod op “Cristal et Santé”.
Uiteraard worden er de traditionele gezondheidsstenen aangeboden: tegen elke echte of
ingebeelde ziekte is er wel iets te krijgen. De meeste aandacht gaat daarbij wel naar het
verbeteren of herstellen van eerder geestelijke toestanden zoals communicatievermogen,
eigenbeeld, inspiratie - maar er is ook aandacht voor de ordinaire “harde” ziekten zoals
pakweg reuma of Alzheimer en elk mineraal vindt daarbij wel een toepassing. Afhankelijk
van de standhouder kunt u het eenvoudig op uw persoon dragen of innemen als een levenselixir: vijf druppels per dag van een water/alcohol extract volstaan meestal. Ik bedenk
dat met wat ik (en met mij veel andere verzamelaars) in eigen collectie heb mij eigenlijk
niets meer kan gebeuren - als ik het allemaal maar wou geloven, maar helaas… Bijzonder
krachtig zijn de collages waarbij diverse mineralen tot een mozaïekbeeld zijn samengebracht: dat levert doorgaans nogal infantiele plaatjes op maar de genezende kracht die
daarvan uitgaat is naar zeggen van de verkoopster enorm.
Als helend mineraal krijgt vooral shungiet veel aandacht : het wordt hier vlot verkocht
maar ik heb het ook al te velde op de beurs aangeboden gezien, waarschijnlijk door alternativo’s die niettegenstaande alle voorzorgen van de beursinrichters toch nog kans gezien
hebben om uit de “Cristal et Santé” zaal te ontsnappen. Shungiet wordt gevonden in
Shunga (menselijke fantasie is waarlijk grenzeloos), nabij het Onega meer in Karelië,
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Noordwest Rusland. Het is
een gitzwart materiaal met
een metaalglans en een
onregelmatige breuk dat
wel wat op antraciet lijkt en
zou onnoemelijk lang geleden zijn gevormd door omzetting van planktonafzettingen in een proces analoog aan dat van de steenkoolvorming. Er moet altijd
al een waas van mysterie
hebben
rondgehangen,
want in de zestiende eeuw
werd het al gebruikt als
middel tegen infertiliteit :
de grootmoeder van Peter
I zou na het drinken van
een bron die uit een shungietrots ontsprong genezen zijn van haar onvruchtbaarheid
(waar ze ondertussen elders nog had rondgehangen vertelt het verhaal er niet bij). Peter
de Grote liet zijn troepen shungietwater voorschrijven tegen dysenterie.
Relatief recent werd ontdekt dat shungiet C60-C70 fullerenen bevat - een familie van koolstofallotropen (broertjes dus van grafiet en diamant). Op moleculair niveau hebben die
heel eigenaardige structuren: door aaneenschakeling van vijf- en zesringen vormen ze
bolvormige lichamen, net als micro-voetballen. Fullerenen worden momenteel nog volop
door de klassieke wetenschap bestudeerd in het licht van bijvoorbeeld superharde of
suprageleidbare toepassingen. Maar onze gezondheidsbroeders zijn het onderzoeksstadium natuurlijk allang voorbij en wéten gewoonweg dat het spul goed is tegen zowat alles
wat niet deugt: tegen vermoeidheid, griep, de nefaste invloed van seizoensveranderingen,
epidemieën in het algemeen, als afweermiddel tegen foutieve straling, als stimulans voor
immuunsystemen, zelfs als supermeststof in de landbouw. Je kunt het - liefst in de vorm
van één of ander geometrisch lichaam zoals kegel,bol of piramide - op je lichaam dragen;
je kunt het zo innemen; of je kunt er met water een extract van maken (vergeet daarbij gemakshalve dat het in water totaal onoplosbaar is: je kunt net zo goed kasseienextract bereiden - maar zo kan het alleen maar des te langer meegaan). Er hangt natuurlijk wel een
prijskaartje aan vast: 150 tot 2000 Euro de kilo, afhankelijk van de zuiverheidgraad en bijgevolg ook van de uitgestraalde kracht.
“Geprogrammeerde mica’s” zijn een andere hype: ze houden negatieve straling tegen.
Een klein plaatje “muscovite informé” van 5 Euro op uw GSM bevestigd is een effectief
stralingsschild - voor uw PC heeft u een iets groter plaatje “lepidolite informé” nodig van
15 Euro. Beide plaatjes zijn an sich samen nog geen Eurocent waard - maar de hoge toegevoegde waarde komt er pas na het “programmeren”. Over wat dat nu juist inhoudt blijven de verkopers zeer vaag - enkel dat het slechts door ingewijden kan worden uitgevoerd : misschien moet ik mij iets voorstellen in de aard van het proces waarmee vroeger
kraantjeswater tot wijwater werd getransformeerd ?
Iets verderop wordt het pas helemaal gesofisticeerd met de orgongenerator - 40 Euro
voor een los exemplaar, 25 Euro voor doorverkopers. De generator genereert orgon - dat
had u al wel begrepen - maar een juiste omschrijving daarvan kan ik verder niet te pakken
krijgen. Hij bestaat uit een transparante plastic pyramide van pakweg 10 cm zijde waarin
een vreemdsoortige mikmak van materialen allerhande is ondergebracht: ik noteer minsGeonieuws 35(8), oktober 2010
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tens rode koperdraad, ijzer- of staaldraaisel, calciet, fluoriet, amethist, stauroliet, kwarts
maar uiteraard zitten er in een dergelijk hoogtechnologische wonder nog veel méér componenten. De verkoper - een snaak van op zicht 25 jaar met héél véél haar en nog véél
méér fantasie - legt mij, onwetende, geduldig uit hoe het toestel omgevingsenergie capteert : positieve energie wordt weerhouden en negatieve energie wordt vernietigd of zelfs
omgezet in positieve! Kwantummechanisch stelt dit wel enige problemen, maar trek je
daar niets van aan: laten de feiten nooit een goed verhaal in de weg staan. De generator
is inzetbaar op talloze gebieden: tegen vermoeidheid, pijn, spanningen, schadelijke elektromagnetische straling, om je kamerplant beter te laten groeien, en zelfs als beschermer
tegen het occulte. Plaats hem gewoonweg onder je bed, bureel, salontafel, autozetel, desgevallend plantenbak en dan wachten maar op een tsunami van positieve energie. Hou er
wel rekening mee dat de generator zelf kan vervuild raken en dan minder efficiënt wordt:
spoel hem desgevallend even af onder stromend water of plaats hem enige tijd buiten in
de tuin (dat laatste niet te lang want ook gazongras is gevoelig aan orgon - tenzij je natuurlijk geen bezwaar hebt tegen een dagelijkse maaibeurt). Tip: u kunt het effect nog verbeteren door het toestel te omringen met helende mineralen, zodat er een positieve stralingssynergie ontstaat. Volledigheidshalve: ik ben hier niets aan het fantaseren - bovenstaande (en nog veel meer) komt uit de verklarende technische (!) folder terzake…..
Nog een andere standhouder probeert de aandacht te trekken met de slogan “Change
your water, change your life”. Wat jij en ik (nog) niet weten is dat wat wij drinken véél te
zuur is en bijgevolg schadelijk voor ons lichaam. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor
verbruikers van Spa Bruis, laat staan van Cola of Rodenbach of Geuze Belle Vue maar er
is ook goed nieuws: u kunt nu zelf de zuurtegraad van uw drinkwater aanpassen - al naargelang uw eigen smaak tot pH 8, 8.5 of 9. Dat doet u níet door zeep toe te voegen - geef
toe dat dat wat al te eenvoudig zou zijn, en bovendien beïnvloedt dat lichtjes de smaak maar wél door het water eerst door een ingewikkeld slimline-designed apparaat te sturen
dat in een moderne keuken niet zou misstaan. Er volgt een ingewikkelde technische uitleg
van wat daarbinnen allemaal gebeurt,maar uiteindelijk begrijp ik dat er ergens… calcium
wordt toegevoegd. Uiteraard hebben dergelijke technologische hoogstandjes ook een
prijskaartje: in dit geval 3300 Euro - maar geef nu zelf toe: uw eigen gezondheid is toch
onbetaalbaar ? Voor mijzelf hoeft het niet zo: wij hebben sowieso toch het properste water
in de hele wereld want er zit toch het meeste detergent in ?!?
Als u na dit alles ook nog gelooft dat de aarde plat is (moest ze rond zijn geweest ware ze
toch al lang weggerold en waren de Australiërs er al lang afgevallen ?) dan bent u rijp om
dit circus te gaan vervoegen. Ik heb in alle geval mijn portie voor vandaag wel gehad, bovendien begint mijn valium uitgewerkt te raken en ik haast mij bijgevolg terug naar buiten.
Daar loop ik onverwachts nog eens Professor Vochten tegen het lijf. We ontmoetten elkaar al een paar keer op deze beurs - de laatste maal deze morgen nog, toen hij stelde
dat zijn budget op was en hij het dit jaar voor bekeken hield - maar blijkbaar hangt hij hier
nog altijd rond. We nemen samen de wonderlijke calcietspecimens van een Chinees in
ogenschouw: opeenhopingen van ultradunne rhomboëders met telkens in het centrum
daarvan een accumulatie van piepkleine pentagondodecaëdrische pyriet kristalletjes uit
Deng Po, Hunan. We pikken er elk eentje uit, wisselen een veelbetekenende knipoog en
beginnen met gebundelde negotiatietalenten elk afzonderlijk te onderhandelen. Ik beklaag
de Chinees in kwestie: als enige op de hele beurs met dergelijke specimens wil hij origineel maar een schamele 10 % afstaan maar we vormen samen een bijzonder driest onderhandelingsteam zodat hij in een mum van tijd naar 40 % moet afzakken - van zijn eeuwige Chinese smile blijft niet veel meer over. En dat is nog niet eens het einde: als klap op
de vuurpijl overwegen we onze individuele aankopen aan elkaar te koppelen en zodoende
moet er wel een finale 50 % in zitten. Net voor we hiermee van wal steken vraagt de pro178
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fessor mij nog heel even te wachten want hij dient nog snel even zijn echtgenote te spreken. Hij verdwijnt, ik blijf het volgende halfuur in de buurt…..en ik heb hem sindsdien niet
meer gezien. Professor, hoe zit dat nu - kom je nog of niet?
Tot slot van de dag besluit ik nog even binnen te springen op de Euro Gem beurs, die
doorgaat op een afzonderlijk terrein, wat verder in het dorp. Dat draait voor mij echter wel
op een ontgoocheling uit - zo ongeveer als wanneer die al zolang per postorder bestelde
dure nieuwe wereldbol eindelijk is aangekomen en dan blijkt dat ze per vergissing twee
noordelijke halfronden aaneen gekleefd hebben. Hier niets geen ruwe edelstenen op matrix - wel 95 % schmuck die ik op het beursterrein zelf al tot in den treure heb moeten aanzien en 5 % geslepen toestanden die ik niet op waarde kan schatten vanwege geen ervaring of interesse.
Dan maar terug naar de Au Tilleul, waar er voor vanavond zuurkool op het menu staat. Nu
is kool zo al niet echt aan mij besteed, maar als ze die dan voor consumptie ook nog eens
goed laten gisten is voor mij de maat vol. Met Nick en Jos wijken we uit naar het restaurantje annex bakkerij aan de andere kant van de straat en daar hebben ze excellente pizza, weliswaar met een vleugje teveel ajuin: an apple a day keeps the doctor away and an
onion a day keeps everyone away - maar gelukkig slaap ik vannacht alleen. Ik voel mij na
het eten dan ook een beetje zoals een terrorist na het volbrengen van zijn dagtaak: ietwat
opgeblazen.
Wanneer ik finaal dan ook nog eens de rijke mineralenoogst van de dag in ogenschouw
neem overkomt mij een vreemd opgelaten gevoel. Misschien ben ik tijdens mijn oponthoud in de Cristal et Santé-zaal aan een overdosis orgon blootgesteld ? Zouden die dingen dan toch werken ?

Zondag
’s Morgens vroeg uit bed, ontbijt, afrekenen en de laatste rit naar Sainte-Marie. Ik merk
dat vergeleken met de eerste dag mijn rijstijl nogal nonchalant geworden is: ik dwing mijzelf om het wat trager aan te doen want in de haarspeldbochten van de Col des Bagenelles volstaat een kleine stuurfout om je pijlsnel in neerwaartse rechte lijn zo’n goede 500
meter dieper in één of achter achtertuintje in een buitenwijk van Sainte-Marie te doen belanden. Voor vandaag heb ik nog wel wat werk aan de winkel. Bovendien is de cash
schaars geworden en bijgevolg zullen zich moeilijke keuzes opdringen.
Damian Kislig van het Zuid-Afrikaanse Lonehill Minerals heeft net als verleden jaar terug
schitterende pseudomorfosen bij van sideriet na calciet uit de Broken Hill Mine in Aggeneys, Northern Cape Province. Nieuw ditmaal zijn de opvallende kutnohoriet specimens
uit de Kalahari Manganese Fields: de roze kleur doet in eerste instantie aan manganocalciet denken, maar de typische langgerekte kristallen verwijzen dan weer naar kutnohoriet,
zij het met een vrij hoog mangaangehalte - wat volgens Damian als dusdanig bevestigd
werd na analyse door Bruce Cairncross.
Eén van de betere Roemenen heeft een schitterende calciet uit Cavnic bij: een grote 25 x
20 cm plaat die nagenoeg volledig bedekt is met witte vedervormige kristallen van om en
bij anderhalve centimeter elk - zelf allemaal opgebouwd uit talloze ragfijne naaldjes. Zelfs
na veelvuldige en grondige inspectie over de vorige dagen ben ik er niet in geslaagd van
op het specimen ook maar de geringste beschadiging te ontdekken - een wonder hoe ze
dat ooit in een dergelijke staat uit de mijn hebben gekregen. De prijs en de afmetingen
pleiten dan wel weer tegen, maar uiteindelijk bezwijk ik toch - zoiets vind je geen tweede
maal.
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Bij het Indische Large Wings International had ik gisteren een goed specimen julgoldiet op
calciet uit Mohodori, Nasik opgemerkt en wanneer ik daar terug naar vraag laat de standhouder mij niet één, maar drie handstukken zien waarop de julgoldiet netjes preferentieel
georiënteerd zit op calciet van een telkenmale compleet andere habitus. Dat maakt de
keuze wel bijzonder zwaar en ik eindig met ze alle drie te kopen - zo heb ik mij later niets
te verwijten en overigens maak ik mijzelf wijs dat ik er nog altijd één of twee kan doorverkopen - goed wetende dat daar eens terug thuis geen sprake meer van zal zijn.
Een Kongolees verkoopt nagenoeg uitsluitend malachiet per kilo uit Katanga. In een hoek
van zijn stand ontdek ik echter in extremis nog een onaangeroerde doos met grote stukken planchéiet op matrix, en wel met een voor mij ongewone kristalhabitus: grote plukken
vezels kriskras door elkaar gegroeid in plaats van de traditionele radiale opbouw van langgerekte kleine kristalletjes. Duidelijk een voortbrengsel van de hedendaagse artisanale
Kongolese mijnbouw dat uit de klauwen van Chinese ertsopkopers werd gered.
Rond 11 uur heb ik mijn programma afgewerkt en ik besluit van de beurs nog éénmaal op
en af te slenteren, enkel voor de sfeer. Het terrein raakt zo stilaan overspoeld door heelder horden zondagstoeristen aan wie goede mineralen duidelijk niet zijn besteed. Ze tonen eerder belangstelling voor een kerel die kwarts fallussen in alle maten verkoopt in regelrechte standwerkerstijl - on peut regarder et même toucher; interdit aux mineurs 18 ans
- en die dingen vinden nog vlot afnemers ook. Bovendien vallen de mussen zowat uit de
dakgoot van de hitte. Het begint hier van langs om meer te lijken op een beha aan de
wasdraad: het beste is eruit. Eerst was ik nog van plan om te blijven tot vanavond de Indiërs buiten op straat hun restanten aan dumpingprijzen verkopen, maar ik bedenk dat ik
daar toch geen powelliet of epistilbiet moet verwachten maar enkel spullen die ikzelf niet
kan gebruiken en waar ik nooit meer vanaf raak. Tijd dus om terug naar huis te gaan.
In de wagen duurt het minstens twee uren voor ik weer aan iets anders dan mineralen kan
denken. Nu pas ontwaak ik uit een vier dagen durend intens, niet aflatend, volgehouden
mineralogisch orgasme - en daar waren geen blauwe pilletjes bij nodig.
Foto's in het artikel © Eddy Vervloet.

Foto's specimens
© Raymond
Dedeyne.
Rij 1 : vlnr 1) "marshy"
apophylliet, 11x12x10
cm, Mohodari, Nasik,
India ; 2) mesolietnaalden (wit) en thomsonietnaalden (zalm) op
een basis van heulandiet (zalm) met stilbiet
(wit), 16x10x5 cm,
Aurangabad, India ; 3) natroliet
(wit) op heulandiet (zalm)
17x14x6 cm, Chalisgaon bij
Jalgaon, India
Rij 2 : vlnr blauwe hemimorfiet
15x12x7 cm, M'Fouati, Congo
(Brazza) ; fluoriet octaëders op
matrix van witte kwartsnaalden
18x13x7 cm, DeAn, JiangXi,
China.
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